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 م هللا الرحمن الرحٌمبس

 تمهٌد

 لٌست بحور الشعر متن قصابدي

 لـكـن بحـور الفٌض والـبركات                          

 وزنوا القصابـد بالقلوب لتعـرفوا

 أن الـمـلـٌـك أبـاحـنـا نـظــرات                          

 فـكـتـبـتهـا بـمــداد ربً قـاصــدا  

 وجـه المـلٌك ورفعـة الدرجات                          

 بـصـبابة األشـواق قـد رتـلـتهـا

 على نغمة العرفان فً األبٌات                          
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 الباب األول

 فً

 القصابد المدنٌة

 
 



  

4 
 

 العصماء

 رســولَ اللـه بالـروضـة أتٌنـا
 فـطلع البدر بالحـجـرة عـلٌنـا                            

 فـٌـا بـشـراي والـقـبة تـجـلـت
 وهـذا أحـمــد ٌـنـظــر إلـٌـنــا                            

 ـاـوتلك هـً الـدٌار وقد عـاله
 سـنـاء الـبـدر مشهودا  رأٌنـا                            

 بٌبًـوغـرد ٌا فإادي وقـل حـ
 إلى الحجرات فً شوق أتٌنا                            
 بٌنـاـفهـذي حـجـرة الهـادي ن
 وذاك مـقـامــه ٌـبـدوا إلـٌـنـا                            

 غـنَّىـبـً تـا بـشـراي ٌا قـلـفٌ
 ودنــدن ال مـالم إذا  عـلـٌـنــا                            

 ــوازل ال تـبـالـًـإذا الم الـعـ
 اـشـربنا كؤس وصلته ارتوٌن                            
 ا ـ لٌـدوا جـكؤن المصـطـفى ٌب

 ا  إلٌناـسمـبـوجـه البـشـر مبت                            
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 هــو الـحـبـٌـبوهـذا ٌا فــإاد 
 ـاـنـهــه ٌـنـظـر إلـٌـأطــل بـوج                          

 ان من أنشا وصورـفـقـل سـبح
 لـٌـنــاـع عــطـلــكـؤن الـبـدر مـ                          

 ام وقـد عــالهــو الـمـقـفهـذا ه
 اـنـٌه سـعـٌـبهـاء الـحـسـن وإل                          

 وار تبـدواـار واألنـخـتـهـنا الم
 ار وقد فاضت إلٌناـطـهـنا األع                          
 ٌـم  ـوف وضــهـنا ٌا قـلب ال خ

 إذا بــســـط الـنـبـً ٌـدا  إلـٌـنــا                          
 ابــسـود بال حـهنا المولى ٌج
 ما قـد جـنـٌـنـاوٌعـفـوا غـافـرا                            

 ـل   ــادي ورتــحـفـدنـدن أٌهـا ال
 فــال عـــار  لـسـكـرتـه عـلـٌـنــا                          

 المـــال مـًُ فـبـَر الـنــإذا حـض
 وقـد هـلـت نـســابــمـه عـلـٌـنـا                         
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 اه كٌانـًـٌـد لـقـسـٌرقـص عـن
 اء عـٌنـا  ـوأشهـد وجهـه الـوضـ                         

 ـدا  ـادي روٌـــا الحـهــال  أٌـفـمهـ
 خـضـرا رأٌـنـاـفـنــور الـقـبـة ال                         

ـا عـطـاشــى  تـمـهـــل وارونـا إنَّ
 د ارتـوٌـنـاـدا  وقــمــلـنـلـقـى أح                         

 قـف الـنـبً لهم خـطـٌـبـا  هـنا و
 نـاــا  إلـٌــومــه ٌـوقـوأعـلـن شـ                         

 ا  ـحٌـلدى األصحاب أعلـنها صر
 ـاــد أتـٌـنــداه وقـــا نـــفـلـبـٌـنــ                         

 الــًــإاد وال تــبــــتــرنــم ٌـا فـ
 اـٌنـرة إلـظـلمـصـطـفى نـوقـل ل                         

 وانـاـوق طـب والـشـكـوانـا الح
 اـلٌنـال وُجـد عـوصـالـفـداوي ب                         

 وقــا  ــاء شــعـصمـنـردد هـذه ال
 نـاـد بـكٌـر الـدمـوع وقـمـفـتـنه                         

 دىـفـشـاهــد ٌا فـــــإاد وقــد تـبـ
 اـجـمـال الـوجه مشهـودا  إلـٌن                           
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 اـوقـل ٌا سـٌـد الـســادات جـبـنــ
 اـوبعـنـا الكـل وهـداك اشـترٌن                           

 نــق ودٌــــوبـاٌـعــنـا عــلـى حـ
 اـفـال تخـزي برحـمـتـكـم ٌـدٌن                           
 نـاـجـبوبالـحـسـنـٌن والـبـكـري 
 ه احـتـمـٌنـاـوفً حـماك ٌا طـ                           

 ذا الـروض كالـفـردوس ٌبدوـفه
 اـوفٌه الـمصـطـفى جـارا  لـدٌن                           

 إذا انكشف الِسَتاُر عن الرٌاض
 اـكـؤن الـشـمس وضحاها رأٌن                           

 الـشـوق وجـدا  تـماٌـلَ ركـُبَنـا ب
 وسـلـمـنـا عـلـٌه وقـد بكـٌنـا                            

 فـصـل عـلـٌـه ٌـا ربــاه دومـا  
 ـه أبـدا  عـلـٌـنـــاــورض قـلـب                            
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 مناي رب ٌا
 بـــٌــــبـــأزور الـح    اي         ـنـاي مـنـا رب مـــٌ
 بــو الـطـبـٌـــــــوه    و دواي دواي         ــــــهــفـ
 ًـروحــم جـــسـوبـل             ًـــروحــً لــذونـــخـ

 بــٌــبـام الـحــــقـمـ    ـً         ــــوحــتــر فـــــوسـ
 ورهـــً نـدونـهــأش   ً أزوره           ــذونـــــــخـــ
 ب ـٌـبـد الـحــفً بـل     روره         ـــــــً ســلـبـفـقـ
 ًــونـٌــــع عـــدمـل     ـً         ـونــركـــتــــال تـــفـ

 بـٌــــا لـهـفـالـجــف     ً         ـــونـجـوا شـمـوارح
 بة الخضراـقـند الـع     رة         ـــجـلحـً لـذونــخـ

 بٌبـن روض الحـم     رى         ـتــــوار تــــــواألن
د اإلنــشــــــغَ      ـادي         ـــا حــا ٌــهـدٌــل  ادِ ـــــرِّ

 بــٌـبـدح الـحـــــبـم     اِد          ـــــبَّ ــعُ ــرب الــــأط
 ال  ـــت وصــفـقـد نـل    ال            ــــهــً مـونـــركـات

 بـــٌــبــا الـحــــبـلـق     ال           ـرع أصـار الفـوص
 دـــبــعـفً روض وٌ       د        ـجـسـب ٌـالقلدعوا 

 بـٌــبــحـح الـدٌـــم            ـد   ــشـا نـنـنـواتركـون
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 ولــــبــقــاب الـــا بــٌ               ــولــرســا الــأٌـهـ
 بـــٌـبــــحــت الــؤنـف            ول    ــمــحــع الــادفـ
 كـــــوضــــه حــؤنـوك             ك   ــُت روضـٌـقد أت

 بـــٌــطــه ٌـــشــٌـــع       دك        ــنـام عـــن أقـم
 ًـــهــبــك الــــــروض          ـنـبـً      ــا الــــــأٌـه
 بــــرٌـــده قـــــهـــعـ                ًــلـور الـعــبالـنـ
 ةـبـٌـطـراء بــضـخـلا           ة     ـبـقـنً الـشتـأده
 بـٌــطــا ٌــــــهـسـأنـ  ة              ـبــا هـٌـٌهــوعـل

 نـاكـدر سـبـا الـــٌهـف   آذن              ــا المـحـولـهـ
 بــٌـبـحـا الـــــــدرهـب  ن               ــنً ولـكـلــأذه
 اءـــٌــلــد الـعـــصــأقـ           اء     ـمـسـا الـهـفـوق
 بـٌــجــس عــــفً أن    اء             ـف الغـطـتـكش

 ةــــبـول طـٌــــل أقــب             ة    ــبٌبـٌـثرب الـح
 بـٌــطــا ٌــــــهــلـوص          ة       ـبـرٌـبالـسـمـا ق
 ولـــــــبـلـقـــت لــبـــج          ول      ــرســٌا بلـد ال
 بــٌــــــخـاره ال ٌــــج        ـول        ــقـا تـوالـسمـ

 امـــقــمــــوق الـن فـم   ام             ـمــرفـرف الـح
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 بٌبـرم الحــفً ح      الم               ــــســمَّ الــعــف
 ـالمــســلـنـا الـوقـ       ـام              ــــقـمـنـا الـأتـٌ

 بـــٌـا الـحـبـقــبـلـ      ـرام               ــــمـــوتــم ال
 ــــاـنـر إلـٌـــفـنـظـ      ـا               ــنــٌـده بـكــعـن
 بــأنــوار الـحـبـٌ        ا             ــنــٌـت عـلـوهـل

 ـــــالدـــبـرك الـلـت        ادي             ــنـونادى الم
 بـفً كـف الـحـبٌ          إادي           ـــت فــلـقـف

 عـــفـٌــفـراق الـش         ع             ــٌــطـتـفـال أس
 بـٌـبـفً قرب الح          ع            ـٌـرفـز الــفالـع
 ـً تـلــبـًــوروح                  ً    ـبـلـت وقـلـرح

 وار الـحـبـٌـبـــأنـ          ـً           ـبــجـوأزال حـ
 مــزارــا الـقـصـدن          ــذار           ـعـا الــنـعـخل
 بــحـبـٌـة الـقـبـلـ            رار          ـة األســبـكـع

 ل وواديـمن سـه             ً         ـطوٌنا اآلراض
 ـبــٌـمـجـنـلبـً ال            ادي          ـنــرنـا نـوس
 مـنـاسـكـرام الـإح            ك          ـالـهـنا ـنـسـبـل

 بـٌـــمـجـتـلـبـً ال             وكـؤنـا مـــالبـــك        
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 رامـــحـت الـوالـبـٌ          ـة اإلنـعــــام         ـبـكـعـ
 بـٌــمهـوالـركـن ال           مــقـــام        ـكــــذاك ال
 افـــطـنـطـلـب األل           طــــواف        ـبـدأنـا الـ

 بـٌـولى مجــن مـم          فـكـان اإلنـصـــاف        
 ـارـا غـفـت ٌـادٌـون          ت باألسـتـار        ـلـقـتع

 بــٌــبــحـاه الـبـجـ         أجرنً من األوزار         
 ـنــمــرحـت الـٌـبـل             ً      ـانــونـلـنـا األمــ

 ٌـبــا  ٌـطــطـفـوعـ          ً         ــانـانـت مـعــفـك
 ابــاــرقــق الـوعـتـ           رجـونـا اإلجــابــة        

 ـٌــبـمـجـر الـــبـس         اب         ـورفـع الـحـجـــ
 ـاـنــبـرنـا وغـحـض          ا         ـزم شـربنـمن زم
 ب ـٌـبـٌر طـــمـن غ          نـا         ـم طـبـقـالسمن 
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 المشهودة

 

 ــخد١ أصٝسـش حُـٜــأطـ٤ـُض ٓـذ٣ـ٘ـ

 كـظْ حُـٞصَ ٝرِـــض حُـغـشٝس                                   

 آرٕ هـذ ػـالٛـخــصـشص حُـٔـٝأر

 كـخم حُزذٝسظـ٤ـخء ٓلـٔـذ هـذ                                    

 وـزش حُـخـعـشح رؼـ٤ـ٢٘ـُض حُـسأ٣

 ٘ضُض ٜٓــظ٢ رـلـش حُلعٞسـك                                   

 ُض ٜٓـشٝالً أطـِـٞح عـال٢ٓـجـٝؿ

 ـخرـلـخً ك٢ رلـش حُ٘ٞسـأصـ٢ِ ع                                   

 ٚـالّ هـصذص غــغـٖ رخد حُـٝٓ

 كٜـِـض ٓـٖ ٗـغـخثـٔـٚ ػـطــٞس                                   

 ـقــ٘ـزـ٢ ُـ٘ـخ رـلــظـٝهـذ أرٕ حُـ

 لـش ٗـٞسـدخـِـ٘ـخ سٝظـش كـ٢ ر                                   

 ذ سٝظـظـٚ ٗـذٗـذٕــ٘ـخ ػـ٘ـلـٝه

 ـغــشٝسرـٔـذف ٓـلــٔــذ صحد حُ                                   

 ٞـضٛـل٠ ًخُزذس ٣ـطـصـكٜزح حُٔ

 ٝٗـٞس عــخغـغ ٣ـؼــِــٞٙ ٗـــٞس                                   

 ٚـٞس غـــ٤ـٕٞ رـ٘ــخ حُؼـ٘ـِـًٝل

 ٝطْ حُٞصَ ٝحٗؾشكض حُصذٝس                                   
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 ٗٞسص حُٔذ٣٘ش

 

 ٗــٞسص حُـٔـذ٣٘ش رـ٘ـٞسى ٣خ حكـٔـذ         

 ٣خ ؿـخ٢ُ ػـِـ٤ـ٘ـخ هللا هللا ٣خ حكـٔـذ                          

 ر٘لـذ حُٔـذ٣٘ش ٝسكـخرـي ٣خ حكـٔـذ

 ٓخ حٗض ٗٞس ػـ٤٘٘خ هللا هللا ٣خ حكٔذ                          

 ٝر٘ؼؾن حُشٝظش ٝٓوخٓي ٣خ حكٔذ

 سد حًظذ حُؼٞدس ُض٣خسطي ٣خ حكٔذ                          

 حُـغـالّ أطـ٤ـ٘ـخ ٣خ حكـٔـذ ٓـٖ رـخد

 ٝٗـٞس حُـٔـوـخّ ٛـ٤ـٔـ٘ـخ ٣خ حكـٔـذ                          

 ٣خ ؿٔخٍ ٓوخٓـي ٝسكخري ٣خ حكـٔـذ 

 ذـٝحٌُـٞػـش أٓـخٓـي هللا هللا ٣خ حكٔ                          

 خ ػشػ حُظـ٢ِ ٝحألٗٞحس ٣خ حكٔـذ٣

 ٝص٢ِ هللا هللا ٣خ حكٔـذشحؽ ـ٣خ ٓؼ                          

 رخهلل سظـ٤ـ٘ـخ ٝرـٜـذ٣ـي ٣ـخ حكـٔـذ

 ذـطـؼـطـق ػـ٤ِ٘خ رخُـوـزـٍٞ ٣خ حكٔ                          

 ٝأكـغٖ اُـ٤٘خ رـٞصـخُي ٣خ حكـٔـذ

 شٙ ٣ـخ حكـٔـذـأٗـض رـخد حُِـٚ ٝعــ                          
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 ٣خ سكـٔـش ٓـٜـذحس هللا هللا ٣خ حكـٔـذ

 ٣خ ؿـ٤َٔ حُٔل٤خ ٝحُطِؼش ٣خ حكٔـذ                          

 كـؤهـزـَ ػـِـ٤ـ٘خ رـ٘ـظـشس ٣خ حكـٔـذ

 ٖ صٞس ؿٔخُي ٣خ حكٔذـعزلخٕ ٓ                          

 سرـي حُـٔـوـذس أرـذػـي ٣خ حكـٔـذ

 ي ٣خ حكـٔـذـزـٓـِـٌـض هـِـٞرـ٘خ رل                           

 دٝر٘خ هللا هللا ٣خ حكـٔـذٖٓ حُلـذ 

 ٝظخء حُــز٤ٖ ٝحُٞؿـٚ ٣خ حكٔذ                            

 ٣خ ًلـ٤ـَ حُؼـ٤ٖ هللا هللا ٣خ حكـٔـذ

 حعـوـ٘خ ٖٓ ًؤعي حسٝٗخ ٣خ حكٔذ                            

 ال طلشّ ٓلزي ٖٓ ٗٞسى ٣خ حكٔذ

 ـخ حكــــٔـــــــــذٚ ٣ـــــٚ حُـِـــحُـِ                            
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 ٣خ سح٣ق حُٔذ٣٘ش

 

 خ سح٣ـق حُـٔـذ٣٘ش عـِـْ ٢ُ ػـ٠ِ حُـ٘ز٣٢

 ٝهَ ُٚ ٓذحكي ٓؾظخم ُي ٣خ ٗـز٢                          

 ٣خ ؿٔخٍ ع٤ذٗخ حُ٘ز٢ ٣خ ٗٞس ع٤ذٗخ حُ٘ز٢

 ٣خ أؿـٔـَ ٛـذ٣ش ٓـٖ سر٢ ٣ـخ ٗـز٢                          

 أصٝس عـ٤ـذٗـخ حُـ٘ز٢ خـز٢ٗٝ ُِـٔـذ٣ـ٘ـش

 أكٔذ دح ٗٞس ػ٤٘٘خ ٝٓذكٚ ٓزٛز٢                          

 ٛـخهـُٞـٚ ٣ـخ ٗـز٢ حؽــلــغ ٢ُ ٣ـخ ٗـزـ٢

 ٝدح١ٝ رـٞصـِي كــئحد١ ٣خ ٗـزـ٢                          

 ـي ٣ـخ ٗـزـ٢ـرخُـشٝظـش حُـزٜـ٤ش ٓـوـخٓ

 طـشى ٣خ ٗـز٢ػٝسٝح٣ق ص٤ًش ٖٓ                           

 ٞس حُٔوخّـٓخ حٗض حُزذس حُظٔخّ ٝحٗض ٗ

 ٝحٗض ٗٞس حُٔذ٣٘ش ٝهٔشٛخ ٣خ ٗـز٢                          

 ز٢ ٣خ ٗـز٢ـ٣ـخ ٗـٞس حُـٔـذ٣ـ٘ـش ٣ـخ كـز٤

 ٛــالُـي ػـِـ٤ـ٘ــخ ٓـ٘ـٞس ٣ـخ ٗـزـ٢                          

 ٢ ٣خ ٗـز٢ـ٣خ كز٤ز٢ ٣خ ٗز٢ ٣خ ؽـلـ٤ؼ

 ٣خ ؽٔـظ حُلو٤وش ٝٗٞسٛخ ٣خ ٗز٢                          
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 إ رخٗض ُؼـ٢٘٤ هـزخد حُـٔـصطـلـ٠

 ٝؽـلـض حُٔآرٕ ٝأدسًـض حُـصـلـخ                          

 ز٢ـٛخدٗذٕ ُِ٘ز٢ ٝأص٢ِ ػ٠ِ حُـ٘

ـ٢ِِّ ػـ٤ـٞٗـ٢ ٓـٖ ٗـٞس حُـ٘ـز٢                           َٓ  ٝأ

 ـشــٜـرـخُـذٗـ٤ـخ ظٝٗــٞسى ٣ـخ غــٚ 

 ٝٝؿٜـي ٓـ٘ـٞس هذ أخــَ حُـوـٔـش                         

 ز٢ أؽـٞكـي ٣خ ٗـزـ٠٢ ٣خ ٗرـخطـٔـ٘ـ

 ٝحًـلـَ ػـ٤ـٞٗـ٢ رـ٘ـٞسى ٣خ ٗـز٢                          

 خ٢ُ رخإلعـشح ٣ـخ ٗـز٢َػـَشْؿـَض حُٔؼ

 ٝٓـُٞـ٠ حُـٔـٞح٢ُ طـــ٠ِ ٣ـخ ٗـزـ٢                         

 ٝحٗـٌؾلـض ٣خ ٗـز٢ أٗـٞحسٙ ٣ـخ ٗـز٢

ِْـَض ػـ٤ـ٘ـي رـ٘ــٞسٙ ٣ـخ ٗـز٢                          ـ ـلَّ ًَ َٝ 

 دح حُوذس ٝحإلعشح ٖٓ ٗـٞسى ٣خ ٗز٢

 ٝحألظل٠ ٝحُلطش ٖٓ ٛذ٣ي ٣خ ٗز٢                        

 ـوـ٤٘ـخ ٣خ ٗز٢ٝرخٌُـٞػـش ٣خ ٗـز٢ حع

 ـي اس٣ٝـ٘ـــخ ٣ـخ ٗـزـ٢ـرـٌـق كـ٘ـخٗ                         
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 ـ٤ـش ٣خ ٗـزـ٢ـي هـذعـؽٔخثـَ ًـٔـخُ

 ٢ـي ػـِـ٣ٞـش ٣خ ٗـزـخُـٝؿـالُـش ؿـٔ                        

 ٣خ ٗز٤٘خ حُٔصطل٠ ٣خ ًـٞػـش حُؾلـخ

 طـؼـطــق رـ٘ـظـشس ػـِـ٤ـ٘ـخ ٣ـخ ٗـزـ٢                        

 حٌُلـَ رـؼـ٤ـٞٗـي سرـخ٢ٗ ٣ـخ ٗـزـ٢ 

 خ ٗـز٢ٝحُـ٘ـٞسك٢ ؿـزـ٤ـ٘ـي ٓـ٘ـٞس ٣                        

 ٝحُؾٔظ ٣خ ٗـز٢ ٝحُـزـذس ٣خ ٗـز٢

 خ ٗـز٢ر٤غـطغ ؿـٔخُْٜ ٖٓ ٗـٞسى ٣                        

 ـي ٣ـخ ٗـز٢ــذكخط٢ ُـٔـأٝهلـض ك٤

 ٝٓــــشّ صـزــخرــش رـلـزـي ٣ـخ ٗـزـ٢                       

 خ ٣خ ًـٞػـش حُـؾلـخـضّ حُصلـ٣خ صٓ

 ٣ـخ أؿـٔـَ ٛــذ٣ـش ٓـٖ سر٢ ٣ـخ ٗـزـ٢                       

 ـذ رـ٤ـذى ٣ـخ ٗـز٢ــٞحء حُـٔلخٓــُـ

 ٣خ ٗـز٢ ُـٔغ حُشعَ سحثـذ رخُـلـؾـش                       

  خـ٣خ كزَ ٝصِ٘خ ٣خ ٗـٞس ٓـٖ سرـ٘

 غ كـبٗـ٢ رـلـزــي ٣ــخ ٗــزـــ٢ طــؾـلــ                       
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 ٣ـخ سد خـظـخٓـ٢ ٣ـٌـٕٞ ػــ٘ـذ حُـ٘زـ٢

 ٝدح١ٝ عـوـخٓـ٢ رـٞصـخٍ غـــٚ حُـ٘ز٢                    

 رـٞحس ع٤ذٗخ حُ٘ز٢ ٝٓوخّ ع٤ذٗخ حُ٘ز٢

 ـخً ُـِـ٘ـزـ٢ـٝخـــــز رـ٤ــذ٣ـ٘ـــخ اًـــشحٓــ                    

 رخُغـ٤ذ حُـلـغ٤ذ رح حُـــٞد ٝحُـٌــشّ

 حرـٖ حُـ٘ـز٢ حُـلـز٤ذ حُـشكـٔـش ُـألٓــْ                    

 حُـزٌـش١ ٣ـخ ٗــزـ٢ ؽـ٤ـخـ٢ ٝٓـزٛـز٢

 ٢ ٣ـخ ٗـزــ٢ ٝهــلــ٘ــخ رـزـخرــي حكـظــق ُـ                    

 رـلـخغـٔـش حألٓـ٤شس س٣ـلـخٗـش حُـ٘ـزـ٢

 ٢ـٝص٣ـ٘ـذ حُـٔـؾـ٤شس ٓـلـزـٞرـش حُـ٘ـز                    

 ٝكـغـ٤ٖ ٣خ ٗـزـ٢ حُـغـزـػ حُـطـ٤ز٢

 ٝرـلـغـٖ حُـغـ٤ــخدس طـؾـلــغ ٣ـخ ٗـز٢                     
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 ٢ـزـ٘ـِـق ُــخ سح٣ــ٣
 

 رـِـؾ عـالٓـ٣٢خ سح٣ـق ُِـ٘ـز٢ 

 ٣خ سح٣ـق ُِ٘ز٢ حُٜـخد١ حُظٜخ٢ٓ                             

 ؽــلـض رؤكٔذ كـظ٠ ؿـ٘ـٞٗـ٢

 ٝهـذ أكـغـ٘ـض ك٢ غـٚ ظـ٢ٗٞ٘                             

 ٝهــــذ أرـٌــ٤ــض ػــ٤ـــــٞٗـــ٢

 ٣ٝـلـِـٞح ػـ٘ـذ ٓـذكـٌـْ ًال٢ٓ                             

 خـزٝٗـ٢ ُِـ٘ـز٢ طــشحٙ ػـ٤ـ٘ـ٢

 ٢٘٤ـكـل٢ ُوـ٤خٙ عـٞف ٣ضٍٝ ؿ                             

 كٔـذف حُٔصطل٠ ؽخك٢ َُِش٢ِ٘٣ِْ 

 خٙ رـِـــــٚ عــــالٓـــ٢ـكـ٤ـخ سرـ                             

 شكخدـز١ حُـارح رـخٗـض ٌُـْ ٛ

 خ ٗــــٞس حُـوـزخدٝأدسًـظــْ رٜــ                             

 خدـظـٝصسطـْ سٝظـش ك٤ٜخ حُٔ

 ػٖ ؿشح٢ٓكال ط٘غ٢ٗٞ ٝحكٌٞح                             

 ارح أدسًـــظــْ طـِـي حُـٔـــآرٕ

 ـذ ٝحُـزــذس عــخًــٖـٝهـزـش أكـٔ                            
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 خًـٖ ـغـٔـٞم حُـٝٗٞس هللا ٖٓ ك

 كـوـُٞـٞح ُِـ٘ز٢ حُٜخد١ عـال٢ٓ                            

 ـذٕـشٝظخص دٗـذ حُـخصـأال ٣خ ه

 كـ٘ـــٞس ٓـلـٔــذ ُِـؼـ٤ـٖ ٣ـلـظـٖ                            

 ٝسدد ٓـذكـٚ ػـ٘ـ٢ ٝأكــغــٖ

 ٝهـَ ُِٜـخؽـٔـ٢ غــٚ عــالٓــ٢                            

 ٝعِـْ رخُخؾـٞع ػـ٠ِ ؿٔـ٤ـَ

 ػـِـ٤ـٚ ٜٓـخرـش ٝٛــٞ حُـــِـ٤ــَ                            

 ؽل٤غ حُلـؾـش رٝ ؿـخٙ ٗـزـ٤ـَ

 أال ٣ــخ صحثــشحً رــِــؾ عـــالٓـــ٢                            

 كـلـذ ٓـلــٔــذ ٝحُِـٚ د٣ـ٘ـ٢

 ًٝـ٤ـق أظـخّ ٝكـز٤ز٢ ظ٢٘٤ٔ                            

 هع٤ض رٔـذكٚ أكـ٠ِ عـ٘ـ٤ٖ

 كـؼـ٘ـذ ٓـوـخٓـٚ هـُٞـٞح عـالٓـ٢                            

 خـ٤٘ـارح صسطْ رـو٤غ حُـٔلـغـ٘

 ٝرـعـؼـش أكٔـذ حُٜخد١ حألٓـ٤٘ـخ                            
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ٍٍ ػ  ـخـــٍذ ٝحسػـ٤ـ٘ـْ صـلـٝآ

 ٢ ؿـشح٢ٓـخٓـكـضٝسٝح ٝحرًـشٝح ٗ                          

 غـِـؼـظـٚ حُـزٜــ٤ـشارح أرـصـشص 

 ٝكـخف حُـؼـطـش ٓـٖ ؿـشف صًـ٤ــش                          

 ٝرخٕ حُ٘ـٞس رخُـشٝظــش حُؼـ٤ِش

 كـغـِـْ ٢ُ ػـ٠ِ غـــٚ حُـظٜـخٓـ٢                           

 ٝهـَ ٣ـخ ٓـ٘زغ حُـزشًـخص أدسى

 ـذىٓـؾـٞهـخً ُـِلـٔـ٠ أٗـــض ُـٞػ                          

 طــؾـلـغ كـ٤ـ٘ـخ ٣ـخ غـٚ ُـشرـي

 كـؤٗـض ؽـلـ٤ـؼـ٘ـخ ٣ــّٞ حُـــضكــخّ                          

 طـــ٘ـ٠ ك٢ ٓــذحثـلـٚ ًالٓـ٢

 ـٍذ ػــْ أرـِـــــٚ ؿــــشحٓــ٢ـرــٞؿـ                          

 ًٝـشس رًـشٛـخ ػـ٘ـذ حُـٔـوـخّ

 الٓــــ٢ــغ٠ طـزـِــــــٚ عــٝال طـ٘                          

 ٚ سؿـخالً ـعـظـِوـ٠ ػـ٘ذ صٝسط

 خالً ــُٜـْ ك٢ كـزــٚ ٝحُــؾـــٞم ك                          

 ٗغٞح ك٢ ٝصِٚ ؿخٛـخً ٝٓخالً 

 ٛـْ حُؼـؾــخم رـِـــٜـْ عــالٓـــ٢                          
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 ٌا قبة المصطفى

 

 انًـتً أشـجـمصطفى هٌمـٌا قبة ال
 ودمعـتً سالت والشوق أعـٌانً                        

 ا ـ زدانـد مـنبً وروض الخلـفٌكً ال
 هـٌمـتً ٌا قـبة المختار وجدانً                        

 جـلـدر باألنـوار فً خــبـمـم الـإن ٌ
 مع طلعة البدر مرسول بتحنانً                        

 ـاــدنـمـالم رسول هللا أحـرئ السـأق
 بالقلب والروح وفإادي وأركانً                         

 هـرتـزمـٌر بـول الحمى طـأو حام ح
 أوصـٌه ٌذكرنً فً حال خفقانً                        

 أشتاق ٌا مصطفى حـرمـا  لـزورتكم
 دنً عن دار خالنًـر أقعـقـفـوال                        
 المصطفى فقريإن حال بٌنً وبٌن 

 ف أحٌا وطه الروح بكٌانًـٌـكـف                        
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 هص٤ذس حُزؾشٟ

 

 رـشٝظـي ٣ـخ سعـٍٞ حُِـٚ طـلـِـٞ

 خ٢ُ حُـوـشد ٣ٝـظـْ حُـٞصــخٍـ٤ـُ                                  

 ٝٗـٞسى ٣ـخ أرخ حُـضٛــشحء ٣ـــِـٞ

 ٢ حُخـصخٍـخ رـخٛـحُــ٤ش ٣ ظـالّ                                  

 كــؼــٔــش١ ًـِـٚ ػـٔـ٘ـخً ُــضٝسسٍ 

 خ حُخصخٍـ٤ٜـ٣ـطـ٤ـذ رـؤكـٔـذ ك                                  

 ذـًل٠ أطـِـٞح حُغـالّ ػ٠ِ كـز٤

 ـشس سرـٚ كـ٢ ًـَ كـــخٍــرـلـع                                  

 كل٢ سد حُـغـالّ ٝصـخٍ سٝك٢

 ٔـخٍــشػ ٝرـِـٞؽ حٌُـؼـرـشد حُ                                  

 كـٜـزح حُـلـ٢ ٣ـلـٔـ٢ ٓـٖ أطــخٙ

 ٞصخٍـٖ ٗـضُـٞٙ هذ رِــٞح حُـٝٓ                                  

 كزؾشٟ ٣خ ٗض٣َ حُشٝض رؾشٟ

 خٍـش خـ٤ش ٓـٖ كـخص حُـٔـخػـؽل                                  

 ػـلـخ ػـلـٞحً ؿـٔـ٤ـالً ٝسري هـذ 

 ٠ خـ٤ش حُـشؿخٍـٝعخٓق ٓـٖ أط                                   

 ذ١ـ٘ـأرخ حُضٛشحء ٣خ عؼذ١ ٝع

 سعـٍٞ حُِـٚ ٣ـخ رـخد حُـٞصــخٍ                                   
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 القبة الخضراء

 

 الـقــبـة الخـضـــراء ال ٌـدرٌـهــا
 إال مـحـب عـاشـــق مـن فـٌـهــــا                             

 فـٌهـا الـنـبً الـزمـزمً مـحـمـد
 والروض والحجـرات فً وادٌهـا                             

 فـٌهـا جـالل والـجـمـال مـكـمــل
 فـٌهـا الـتجـلً والـرضا عـالـٌهــا                             

 لـحـمـاُم مـدنـدنـا  ومهـلـال  حـام ا
 ومجـامــع األمـــالك فً نـادٌهـــا                             

 وكـؤن ٌـثرب بالقـبـاب تعـمـمـت
 والـنـور مـن قـدس العـلً ٌؤتٌهـا                             

 ٌا قـبـة فاقـت بحـسـن جـمـالهـا
 ـلـوُب الـعـاشقـٌن إلـٌهــاحـنـت ق                             

 أقري السالم وبلغً خٌر الورى
 شـوقـً إلـٌـه ودمعـتـً أهـدٌهــا                             

 
 
 
 



  

25 
 

 الروضة الغراء
 فً الروضة الغـراء تم وصالً

 وبـلـغـُت ما أرجـوه مـن أمالً                          

 ووقفـُت أمـدُح أحـمـِد بـمـدابـح

 والـدمع ٌـسـبقـنً بنظـم مقالً                          

 وكؤن طـه باسـطا  كـف الـرضا

 ٌـنـظـر بعـٌن حـنـانـه أحـوالـً                          

 قد راق مشـربـنـا بـكـف وداده

 طـاب الـفــإاُد مغــردا  بـداللـً                          

 ـرة  ناجٌُتُه بمـدامـعً فً حـض

 تسمـوا بطــه والـمـقام العـالً                                               
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 مناجاة وشوق

 

 ل ـوصـادت لـد نـات قــرفـإذا ع
 اــنـٌـقـاشـال عـا رجـاهـبـول                         

 ون قربا  ـم ٌرجـلهـدوا رحـوش
 األمٌنارب العرش وجوار ـل                         

 رادا  ـــً مـنـغـلـاه بـــا ربـــٌـف
 ة عرفة وأجب حزٌناـفـوقـب                         

 ًـد لـا وجـكهـنً مناسـغـوبل
 اـٌنـبول وكن معـتح والقـبف                         

 تً بدٌار طهـمـتـن خـسـوأح
 ا      ـٌع لدى األمٌنـا  بالبقـنـودف                         
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 أوحشتنا المدٌنة

 

 أوحـشـتـنــا الـمـدٌـنـة ولـٌـالً الـمـدٌـنــة
 ٌــا رب ُمـن عـلـٌـنـا بـزٌـارة للمدٌنـة                              

 صـــالة وتـسـلـٌـمـا  مـن هـنـا لـلـمـدٌـنـــة
 صـالة وتـسـلـٌـمـا  علىى المشفع نبٌنـا                              

 سالمً إلى الروضة ولمن سكن الروضة
 رب اكتب لنا العودة واجمعنا بالمدٌنة                              

 سـالمً للـمـقـــام فـٌـه مـاحـً الـظــــالم
 نــام فـٌـه أحـمـد نـبـٌـنــافـٌـه خـٌر األ                              

 سـالمً إلى الـمـنـبر علٌه الـنبً ٌـظـهـر
 قد فاح مسكا  وعنبر من كفوف األمٌنا                              

 ســالمً لـلـرحــاب فـــوق هـذه الـقـبـاب
 ما انت الـرب الوهاب اجمعنا بالمدٌنة                              

 عـٌنً أحـمـد هـو ضمٌنً سـالمً لـنـور
 هــــــــو طــــب الــقــلــب ٌـاســٌـنـــــا                              

 سـالمـً إلى الـصـفـة من خلف هذه القبة
 ٌا رب ترزقنا غرفا من كفوف األمـٌنـا                             

 ٌـا حـمـام المدٌنة ٌـا سـاكـن عـند نـبـٌنـا
 روح لنـور عـٌـنـٌـنـا وقوله نظرة إلٌنا                             

 أوحشتنً الروضة وهذه القبة الخضراء
 أنـوارها تـبـدوا تترى من أنوار ٌاسٌنا                             
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 هللا وفانً 

 

 عًـاطـري قـقد كنُت أحسُب أن فق
 ورـنـا والـة ومقامهـن روضـع                          

 ًـعـانـالً مـال  أن حـهـوظننُت ج
 ت والرحاب أزورـٌـج بـن حـع                          

 والحق أسعدنً وبلغنً بال سبب
 ى فً بحار النورـعـُت أسـٌـوأت                          

 هـامَ ـقـد  ومـمـأح ةـُت روضـفبلغ
 النورة فً بقٌع ـصحابـزرت ال                          

 اـٌـبـلـم تُ ـورح رفات  ـأدركُت عَ 
 وراـضـلال  وحـتهـة مـشـفً ده                          

 وعرفت أن هللا وفانً وأكرمنً
 كلً شاكرا  مسرورا دتُ ـجـسـف                          

 ورجعُت من تلك المناسك معلنا  
 غفورأننً شاهدت ألطافا  لرب                            
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 أكرم بروض 

 

 دــمـحـمـر لـــروض أزهـــرم بـــأك
 فً األرض كالفردوس فً الجنات                      

 الل مع الجمالــجـاُر الـتـلوه أسـٌع
 اتــــــــدرجــدل الـــبـتـده تـــنـوع                      

 لب فً أركانهاـقـٌن الـُت عـلــأرس
 اداتـــسـد الـٌـه ســـدُت طــوجـف                       

 ًـنـار أدركـــتــخــا مــت ٌـــادٌـــن
 ًــــى زالتـلــــوى عــــــال أقــــف                       

 عـافـة شـمـسـار بـتـم المخـسـبـتـف
 زالتــر والـشـحـً الـع فـفـشـوم                       

 بـــوكـــً كـدا فـــر بــــمــوكؤنه ق
 اتـــمـرحـن الـر مـــحــه بـؤنــوك                       

 أرسلُت عٌن القلب نحوك ٌا سٌدي
 ك كً تنالها شفاتًـٌنـمـدد ٌـامـف                       
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  خعش حُوزخد
 

 رـخُـذٓـغ ٣خ هـٔـش حُـضٓخٕ أٗخد١

 ئحد١ـَؿـَذ حُلغ٤ٖ ك٤َٛٔض ٣خ                          

 ؽـٞه٢ ُط٤زش ٣خ كـز٤ذ ٓؼـزر٢

 ـشحد١ـض ًـَ ٓـٝهللا ٣ـؼـِـْ أٗ                         

 خعش حُوزخد ٝكـشس ٝٓوخٜٓخ

 ٞحس ًَ ٝدحد١ـش حألٗـُٝـشٝظ                         

 ٣خ ٤ُض دٛش١ ٓ٘صل٢ ٣خ ع٤ذ١

 حُـٞحد١َ طـشد رحى ـزـظ٠ أهـك                        

 ٝأهــ٤ــْ رــ٤ٖ هـزـخرـٚ ٓـظـزـظــالً 

 خس ٝأصزق كخد١ـق ٓخظـذ٣ـٔـر                        

 ٝأٗخٍ ٓخ أسؿـٞح ر٤٘ـَ ٝصـخُـٚ

 شد ٖٓ رحى حُٔوخّ حُ٘خد١ـٝحُو                        
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 الــــرحــاب 

 

 ةـٌبـتً طـغـلـري قد بـٌا عٌن ق
 اــاهـهـا أبـوار مــت األنـلـجـوت                          

 دـمـة أحـبـٌع وتلك قـقـبـذا الــه
 اـواهـإاُد سـق الفـشـوهللا ما ع                          

 تـمعـجـاب تـبـهذي المآذن والق
 قد أزهل القلب المشوق ضٌاها                          

 دـمـا من أحـورهـذي المدٌنة نـه
 هو شمسها والبدر وهو سناها                          

 دـمـحـور مــام وذاك نـقـذا المـه
 اــاء ما أزكاهـنـغـة الـروضـوال                          

 هذي الدموع وال مالم على البكا
 اـبكاهـدي حالها بـبـٌن تــوالع                           

 ودة  ـمرحاب ـغ الـلـد من بـٌا سع
 اـبلغ الشفاعة من رفٌع الجاه                           
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  الياسوينا

 

 أكـشٓـُض ٣خ رِذ حُلز٤ذ ٖٓ حُغٟٞ

 ـخدحصـحُـغ ـ٤ـذَ ـع ـذُ ـُض أهـصـ٤ـٝأط                          

 هـذ رـُض ٓـؾـظخهـخً ُـوـذط ٝصـخُـٚ

 كظ٠ غِٞع حُـلــش ك٢ حُـشٝظخص                          

 ُـٔـخ طـــِـ٠ رـخُـذ٣ـــــخس ظــ٤ـــخإٙ

 خسحً ال ٣ـشٟ ظـِـٔـخصــٜـصـخسص ٗ                          

 ٝأطـ٤ـظـٚ عـزـلــخً رـزـلـش ظـ٤ــخثـٚ

 ــخصــــٞحسٙ حألرـ٤ــ٢ أٗــدٗـذٗـض ك                          

 ـَ رـ٘ـٞسٙـٝٝؿـذص سٝظــخً هـذ أٛ

 ٞحصـخؿٔض ك٢ ٝصِٚ حُـصِــ٘ـٝط                          

 ِـٔـظـٚ ٗـلـغ٢ ًٝ٘ض ٓـغِـٔـخً ـأع

 ٝرـٌـ٤ـض ٓـٖ ٝؿـذ١ ُـٚ ػــزشحص                          

 ـ٤ٖ رـوـ٤ـؼــٚ ٝٓــــآرٕـدٗـذٗـض ر

 ــشحصشحء ٝحُـلٝحُـوـزـش حُـخـعـ                          

 خء أٗـؾـذٝحـٌـٝٓؼ٢ سكخه٢ ٖٓ ر

 ٚ عــخػــخصٝطـشٗـٔــٞح رـٔـذ٣ـلـ                           
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 شسـحُـٌـَ غـخد ًـؤٗـ٘ـخ ك٢ عـٌـ

 ٓـٖ كـ٤ـط ٗـٍٞس أػـــض حُـٌـِـٔـخص                       

 ِـٞح ُـظـغـِـٔـٞحـٗخدٟ ٓـ٘خٍد أهـز

 ٝطـلـظـلـض ٓـٖ رـؼـذٛـخ حُـلـــشحص                       

 هـخُـٞح ُـ٘ـخ ٛـ٤ـخ كـٜـزح أكــٔـــذ

 ٣زـذٝ ًـ٘ـٞس حُـؾـٔـظ رـخُـٞؿـ٘ـخص                       

 ٛزح حُلز٤ذ ٖٓ حُع٤خء ػـشكظٚ

 طـؼـِــٞٙ ٓـٖ هــذط حُـؼـــال آ٣ــــخص                       

 ُٔخ دٗـٞٗـخ ٓـٖ ٓــوـخّ ٝصـخُـٚ

 شص رـذٓــٞػـ٢ ُـٚ حُـؼــــزشحصـػــز                       

 ٌلـُٞـش ُٜٝـخ عـ٘ـخٚ ٓـٝػـ٤ٞٗ

 ـذ حُـشكـٔـخصـٓـٖ ٗـــٞس سرـ٢ ٝحٛ                       

 وـخً ض ػـخؽـطِي حُؼـ٤ٕٞ ارح طُٞـ

 صحٍ حُـؼـــ٘ــخ ٝطــٞحُــض حُــزشًــــخص                       

 صـــ٢ ُ٘خخ ٣ـأدسًض إٔ سعُٞ٘

 ٞحصـظـِـٞص صـِــٞحطـ٢ ٓـغ حُـذػــك                       
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 ٝدػٞص سر٢ ك٢ كعٞس ٓلٔـذٍ 

 كـغـٖ حُـخـظـخّ رـشٝظـش حُـ٘ـلـلـخص                      

 خ رـٔـلـٔـذٍ ـ٣خ عؼـذٗـخ ٓـٖ ٓـؼِـ٘

 خصحُـٔـؾــلــغ ًـخؽــق حُــــٔــ غــٚ                      

 زـخد طـٜـُٞــضـحُوـ٤خٓش رخُؼـكبرح 

 طـِـوـ٠ ٓـلـٔـــذحً سحكـــغ حُــشح٣ــــخص                      

 ـٞحء ٓـٖ ٓـلـخٓــذ سرـٚـُٝـٚ ُـ

 ٝٓـغــ٤شس طـغـؼــ٠ رـٜـخ حُـغـــخدحص                      

 ٠ خخثـلـخً ٜٝٓـشٝالً ـٝحٌَُ ٣غؼ

 ـشػ كـ٢ عــــذحصــذ رـخُـؼــٝٓـلـٔ                      

 و٠ ٤ٌِٓخً هذ طؼـطق سحظـ٤ـخً ـطِ

 ـــــشحصــــذ ٝأٗـخُــٚ ٗــظــٔـػـِـ٠ أك                      

 خٙ ٓغـِـٔـخً ـذ أط٤ض ا٠ُ كٔـُٝو

 خٙ ٣ـذسًـ٢٘ ٓـٖ حُـٌـشرـــخصـــغــكـؼ                       

 ٔـُذ أدسى ٓلـزخً ؿـخءًـْـ٣خ أك

 لش ح٠ُُٞٔ ٖٓ حُضالصـذ٣لٚ ٣غظــرٔ                       
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 ٞصخٌُْ ٓـذٝح ٣ـذحً ـلٞح رـٝطؼط

 ــخد حُـوـِـذ ٝحُـظـِـٔـخصـطـِٞح ك                        

 ــخً ـكـزلن ص٣٘ذ ٣خ ٗز٢ طـٌـشٓ

 ــٞحس ٝحُـؼــطـــشحصــٝكــٞس٣ـش حألٗ                        

 ٘ـخـػْ حُلـغ٤ٖ ًزح أرـٞٙ ػـ٤ِ

 ٖ حُـ٘ـٞس ٝحُـزشًــخصـٚ كـغــٝأخـ٤                        

 ن كخغـٔش حُزظٍٞ ٝأٜٓـخـٝرل

 ٝصذ٣ـوـي حُزخد١ ُـذٟ حُـلـــشحص                        

 ن كخسٝم حُؼذحُش ػٔشٗخـٝرل

 شحصٝرـلــن ػـؼـٔــخٕ أكـط ٗـظـــ                        

 ن رـٌـش١ طـؼـطـش رًـشٙـٝرل

 شحصرـخد حُـٔـذ٣ـ٘ـش ٝحسع حُـلـعــ                        
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 قف بالدٌار  

 

 آذنـت مـار إذا رأٌـدٌـف بالـق

 امـعـور واإلنـنـٌه الـلـو عـلـٌع                      

 واهتف بمدح زاخر للمصطفى

 امـٌـد بهـمـالم ألحـواقري الس                      

 قـاشـذا عـهول هللا ـقل ٌا رس

 ه بسالمـوفـوار فـجـوا الـرجـٌ                      

 دٌحهـا  بمـدندنـب مـبٌـلحـم لـق

 من ٌمدح الهادي فكٌف ٌضام                      

 ٌا كوثر البركات ٌا بحر الهدى

 جد لً بكؤس الوصل واإلكرام                      
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  روحً لبٌك 
 

 اـاتهـقـٌـا مـدند ـإادي قـال  فـمه
 اـمهـدن باسـم دنـبً ثـرم ولـأح                         

 شاـلبٌك من روحً وقلبً والح
 اـالهـع جمـدٌـا فً بـى أراهـتـح                         

 وأطوف فً ذلً وخجلً قاصدا  
 تزم أستارهاـلوا كـٌـلـمـه الـوج                         

 دٌار وللحمىفإذا وصلت إلى ال
 اـذل والزم بابهـف الـع أكـارفـف                         

 الـذلـتـا  مـٌـانـك فـوافـدأ طـواب
 اـــقابهـز بـار عــتـسـا  بـقـلـتعـم                         

 اـواشرب معٌنا  عند زمزم رٌه
 واهنؤ بكشف الضر عند شرابها                         
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 ٌا زابرا الروض اقري سالمً 

 

 ةـٌا زابرا  روض الحبٌب بطٌب

 ري إمام العالمٌن سالمًـفاق                       

 ؤدبـتـه بـاجـام ونــقـمـف بالـق

 واذكر هنالك دمعتً وغرامً                       

 ال  ـوسـتـم مـكـبٌب أتٌتـقل ٌا ح

 َوْجُدهُ متنامًب  ـن عنِد صـم                       

 غض العٌون وال ٌروم سواكم 

 ر بوصل  سٌدي وإمامًـفانظ                       

 وافتح له باب الوصال وزورة

 فوصالكم قصدى وكل مرامً                       

 
 
 
 
 



  

39 
 

 نادت قدٌما   

 

 نادت قـدٌمـا  حـضـرة القدس أهلها

 لَـبـْت لهـا روحـً وقـد وافـٌـتهـا                             

 وخـرجـت فً وفـد الحجـٌـج مـلبٌا

 والـوصـل أدركنً لدى عـرفاتهـا                             

 وسبحت فً دمع العـٌون مشـاهـدا

 نـور الجـاللة فً بـدٌع جـمـالـهـا                             

 حـً بـالجـمـال تـكـمـلـتوكـؤن رو

 وكؤن قـلبً صـار عـرش جاللهـا                             

 وكـؤن أرضً والسـمـاء تصالحـوا

 ومضٌت بالتوحٌد أهـتف باسمها                             

 والجمع من بعد الـفـنـاء بـوصلهـا

 بـمـدادهـا وأفـضـُت فـٌهـا بـاقـٌـا                               

 وفـرغـُت مـنً ثـم جـبـُت لـبـٌـتهـا

 بـالـذل أسـعـى فً مـالبس عزهـا                             
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 ٌا زابر المختار 

 

 اـنـر بالهـار أبشـتـر المخـٌا زاب
 اـمة ربنـد رحــنـك عـم بؤنـلـواع                        

 دـمـزورة أحـرمة بـكـت مـلـقد ن
 اـنبً سالمنـً رد الـد فــعـسـالـف                        

 اـلهـزٌـام نـضـار ال ٌــذي دٌــه
 اـفاتح والهنـا والمـٌهـد فـسعـوال                        

 قـاشـا عـاهـرحاب إذا أتـلك الـت
 اـنـادة والهـسعـانً والـغ األمـلـب                        

 هـروض وصالـفزٌارة الهادي ب
 اــنـروبـكـف  لـاشـرج  كــفـاب لـب                        

 رةـك نظـد إن أنالـمـووصال أح
 ر إن ٌفنى وأنت على منىـمـبالع                        

 را  ـت زابـولـد إن تـمـٌون أحـفع
 ك له وربً محسناـٌـلـمـر الـفـغ                        

 ٌا خٌر الورىفقل السالم علٌك 
 ناـولى الجلٌل ملٌكـمـد للـمـحـوال                        
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  بلغ الفإاد مناه
 

 بـلـَغ الـفـإاُد ُمـَنـاهُ بـٌَن الـُحـْجـَرةِ 
 والـمـنـبر الـمـنـشـود باألسـرار                               

 طاب الوصال وراق حالً وانجلت
 عن عٌن قلـبً ظـلـمة األغـٌـار                               

 وبـدا الـجـمــالُ مـطـرزا  بـجـاللــه
 آنـســُت فـً روضــاتـه أنـــوارا                              

 فعـرفـت أن الـوصـل الح جـاللــه
 واللـٌـل صـار من الضـٌاء نهـارا                             

 قـد أشـرقـت روحً وباَن جمالُها
 وقـد اسـتـوى من سـرهـا أسـرار                             

 هـام الـفــإاُد مـدنـدنـا  بـمـدٌـحــه
 فـتـوالــت الـنـفـحــاُت واألعـطــارُ                             

 والفرع عاد إلى األصوِل بحضرة  
 ـمـــام نــور  وانـجـلـت أسـتـــارُ بـت                            
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 الباب الثانً
 فً

 القصابد النبوٌة
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 الــــوتـرٌــة 

 

 زةـوص بـلـواء عــمخصـأنا الشافـع ال
 َواِريـــــالل جِ ـــا  فً ظـعـمـلُ جــرسـوال                           

 هـدىـثـاق ومعـارج الـأنا العـهـد والمٌ
 راريـــــورى أســرى فً الــــه أســوالل                           

 مـم والـضحىــرالمـتـأنا الفـجـر والـس
 م داريـــظـعـمـد الــلـبـس والـمـشـا الـأن                           

 ا  إلى الـورىـوثـداة غـأنا الرحمة المه
 اريـجـال الـــوصـوت الــمـط رحـٌـحـوم                           

 ام وصـلـهــاــُة األرواح ومـقــلَــأنا قِـبْ 
 اريـــــهـــان أنــور رٌـذكـمـر الـوثـكـوال                           

 اريـبـرة الـضـرقان فً حـأنا خلوة الف
 ْت فً أُْنِس أنواِر الصفا أنظاريـمَ ـعَ ـنَ ـوتَ                            

 الشمس وضحاها أنا النجم إذ هوىأنا 
 اريـــسـال الـمـكـل الـلـور فً حـنـا الـأن                           

 راــال مـاف بــون وقــور فً نـنـا الـأن
 واريــز أطـدري فً رمـب الـوكـكـا الـأن                           

 ةـرآة آٌـود مــــهـشـمـد الــاهـشـا الـأن
 اري ـأذك ِص ـأنا المصطفى الممدوح فً نَ                            

 أنا الناصر المنصور والكهـف والحمى
 والـــــروح واألمــــالك مـن أنــصــــاري                             
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  حُ٘ٞسح٤ٗش
 

 ٣ـخ دسس هـزـَ حُـٞؿــٞد طــألألص

 حُؼـ٠ٔ حُـشٝكخ٢ٗٝحٌُـٕٞ ك٢ ػـٔـؤ                        

 ٣خ أكٔذ حألصٍ حُـوـذ٣ْ ُْٝ طـضٍ

 ٓــشآس كـغــٖ حُـٔـؾٜـذ حُـ٘ـٞسحٗـ٢                       

 ٣خ ً٘ض سكٔٞص حُـٔخٍ ٓطشصحً 

 رـِغـخٕ كـشهـخٕ حُـؼـ٘ـخ حُـشكـٔـخٗـ٢                        

 ص٠ِ ػـ٤ِي حُِـٚ ؿـَ ؿـالُـٚ

 ــش أٗــٞحس حُـعـ٤ـخ حُـشرـخٗـ٣٢ـخ كــ                        

 ٓٞع٠ ٝػ٤غ٠ ٝحُخ٤َِ ٝآدّ

 كـــشع ألصــَ حُـؼــخُــْ حإلٗـغــخٗـ٢                       

 ٣خ ٗوطش حُزخء حُظ٢ هذ أؽشهض

 رـخـطـخد أٗـظ حُـٔ٘ـطـن حُلـشهـخ٢ٗ                       
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 الـسـاطــعــــة  

 

 ـــورىـلـلألأل ــة  تـــنــن داِر آمــمـ
 ًــرقـانـد  فــهــشـمـُا بــر  ٌـضـمـق                                 

 ٌـــة  ــة  قــدســـلَ بـطـلـَعـــبــدر  أطـ
 ًـانــم  رحـمـــعـالـاَم لـــدي األنـهـٌ                                 

 رة  ـضـرِج حـان  من معـمولوُد ُحسْ 
 ًـانــو أمـواِل وهـــن األهـن مــأم                                  

 جـمـال  ـالـكـمـاِل مـدس بـقــور  تـــنـ
 انً  ـربـا الـفـصـاِن الـرفـالِل عـجـب                                  

 اـمـسـفـحـاِت الـٌن صـألأل بـم  تـنج
 ً ـانـروحـِم الـالـٌِب العـنِز غـك من                                  

 ــد  ــمــولُ مـحــرع  واألصــلُ فــكـال
 ًـانـٌـِه أعـمالـَف جــحـاولـُت وص                                  

 ًـنـواه وخـلــً هــنً فـً أغـنـدع
 انًـٌـبٌُب كـحـلَك الـد مـقـنً فـدعـ                                  

 ا  ـبـرحـبٌُب ومـا حـال  ٌــهـوس ال  ـأه
 ـًورانــنـِد الـبـدر الـمـشهــال  بـأه                                  

 مـرهـٌَن وسـلـرسـمـاِج الـتـال  بـأه
 ِق القرآنًـطـنـمـدِق الـاُن صـسـول                                  

 انـدنـنبً العـلى الـِل عـا رب صـٌ
 ُة الـرحـمـنِ ـمـوِد ورحـوجـُر الـمـق                                  
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 اترك مالم الجاهلٌن 

 

 شاهت وجوه  ال تحب محمدا
 ن فرح به األقواماـد عـصـوت                       

 إْن قٌل أن القدر ٌعدل ما أتى
 اـالمـوره وسـر نـف شهـوبؤل                       

 ٌالدهـلً مـدر ٌنجـف قـؤلـبـف
 اـالمـٌر مـرفات بغـف عـؤلـوب                       

 القدر من قدر النبً تعظمت
 ومناسك العرفات عنه تماما                        

 اترك مالم الجاهلٌن َوِهْم به
 راماـد النبً غـمـرح بؤحـواف                        
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 حبٌب على عرش القلب 

 

 مـبهـٌـبـد حـٌـوم عــٌـؤن الـوا بــالـق

 رـاق قٌمته الدهـبٌبً فـت حـلـقـف                  

 حبٌب على عرش القلوب قد استوى

 رـــُت األمـوضـه فـٌـنً وإلـكـلـمـت                  

 ريـاضـو حـه وهـاقـتـً وأشـبـٌـبـح

 رـمـعـه بالـدٌـا وأفـٌـحـلً به ٌـوك                  

 ًـعـافـو شـد وهـمـبً أحـٌـبـإن حـف

 وهو الوسٌلة عند حشري والنشر                  
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  ٝصق أّ ٓؼزذ ُِ٘ز٢
 

َْ أّ ٓؼزذ ػٖ أٝصخف ؽخكـؼـ٘ـخ  ع

 خـ٤٘ــٞس ٣ؤطـهخُض ٓـ٤ٌِق رـذح ٝحُـ٘                            

 ظٜشص ٝظخءطٚ ٝحُـٞؿٚ ٓـضدحٗـخً 

 خـ٤٘ـ٤ٖ ٣خعـرَ أرِؾ دحػـؾ حُؼـ٤٘                            

 ًلَ حُؾٜٞد ُذٟ ػ٤٘٤ٚ ٓؾٜـٞدحً 

 خـوـ٤٘ـغـكِٞ حٌُالّ ُٝٚ ؽٜـذ ك٤                            

 ًؤٗٔخ حُؾٔظ كٞم ؿز٤٘ٚ عطؼض

 خـ٘ـ٤ـًزحى رذس حُذؿ٠ ٣زذٝ ُ٘خ ػ                            

 حُـلـوـش أؿٜـذٗـخ هـٔـٌش أطخٗـخ ٝٓـش  

 خـ٘ـٓـٖ كـ٤ـط رـشًظٚ ِٗ٘خ أٓخ٤ٗ                            

 ٔـظـٚػ٤٘خٙ ٗظشص ا٠ُ َؽخط٢ رـشك

ص ُ٘خ ُز٘ـ                              ـخـخً ػـزرـخً ُـ٤ـؾـلـ٤ـّ٘دسَّ

 ؽشد حُـ٤ٔغ ٝهذ صحُض ٓظخػزْٜ

 خهـ٤ـ٘ـخرـغ ؽشحد أًشِّٗ٘خ ًش٣ْ                             

 دػ٢٘ ٝٝصل٢ هذ ؿِض ؽٔخثـِـٚ

 ػٖ ٝصق ٓخدكٚ هذ ؿَ ٣خع٤٘خ                            
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 ٍْ ــٍْ ٝك٢ سعـغـُٚ حُٞعخٓش ك٢ ؿ

 ـش ٓـشحثـ٤ـ٘ـخـــش طـزٜـخٓـذٙ ؽــ٢ خـك                      

 شــخرـظــٞٙ ٓـٜــــْ طـؼـِــــارح طـٌـِــ

 خـ٤٘ـ٘زـذط ٣ـخس حُوـٔـظـٚ ٓـٖ ٝهـٝص                      

 ذـرٛهِض أٝ عش إـٝحُؼ٘ن ٖٓ ك

 ؼـٚ طـزـذٝ ُ٘خ ػـ٤ـ٘ــخـٞحٓــض ُـؼـطـع                      

 ٖـــهـذ هـِـض ٓــٖ ٛــزح ُــٚ كـغـ

 ذ ًٔـخُـٚ كـ٤٘ـخـ٘ـَ حُـزـذس ػـــذ أخـه                      

 الُـظٚـخً ك٢ ؿـإ ط٘ظش حُؼـ٤ٖ ٣ٞٓ

 خَص ٣ـٌـ٣ٞـ٘ــخـٍٞم رَ ـؾـئحد رــلـرحد حُ                      

 ٚـِـخثـض ؽـٔـٛزح ح٤ُِٔق حُز١ غخر

 الس حُلــن رـخس٣ـ٘ـخــٚ صـ٤ـِـٞح ػـصِ                      

 ض هـٞحػـذٙـذ دًـ٢ هـِـظــغٞس حُ

 ٝخش ٓٞع٠ صؼوخً رصؼٍن ػ٘ذ ٝحد٣٘خ                     

 ػـظـٔض ٓ٘خهـزـٚ أٓخ حُلـز٤ذ كوذ

 خـ٘ـز٤ـ٘ـن ٣ـلـؼـخً ٝحُـزـُـٔـخ حسطـوـ٠ ع                     
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 دحط حُزغـخغ ُْٝ ٣خِـغ ُـ٘ؼـِـ٤ٚ

 ٘خـُٝـٚ حُـغظخثش هـذ سكؼـض رال س٣                           

 ٝحُلن أؽٜـذٙ ٗـٞسحً رال كــــذ

 ٤٘خـٝحظلخًػٝسأٟ حُلو٤وش ًؾلخً                            

 عٔغ حُغالّ رال س٣ذ ٝهذ ٛـِـض

 خـ٘ـكـَِ حُـٔؼـخ٢ُ ٓـٖ أٗٞحس رخس٣                           

 ك٤ٌق أٓذف ٝؿٜخً ٝحؿٚ ح٠ُُٞٔ

 خـٝحُـ٘ـٞس ص٣٘ظٚ ٖٓ هـذط ٛخد٣٘                           

 ؿَ حٌُالّ كـال أهـٟٞ ٓـذحثـلـٚ

 أُـزغـٚ كـغـ٘ـخً ٝطـض٤٣٘ـخً ٝحُلـن                            

 ػـض حُِغخٕ كال ٝصق ٣وخسرٚ

 رؼـذ حُؾٜـٞد ٝٓـذف حُلن ًخك٤٘خ                           

 هق ٣خ ُغخٕ ٝسدد ك٢ ٓذحثلٚ

 رخُؼـض ػٖ ٝصٍق ك٢ ٗٞس ٛخد٣٘خ                          

 ٣خ سد صـَ ػـِـ٤ٚ دحثٔخً أرـذحً 

 ٚ أص٢ً عالٓخً ٓـٖ س٣خك٤٘خٝحٛـذ٣                          
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 الشمابل واألنوار
 الُ ـصـخـلُ والـابـمـشـت الـمعـجـت

 الــــمـكـر الــحــد بــمــه أحــطـل                        
 ورـــالل رداء نـــجـن الـه مـٌـلـع

 الـمـل الجـلـن حـه مـٌـلـذاك عـك                        
 تـعـمـوت جـكـلـبحار الملك والم

 الـــقــه ٌـــقـطـنـد مـنـً عـوحـب                        
 طـسـبـت بـد النـــمـحـوف مـفــك

 الــبـجـلى الـاح عـرٌـالـواد كــج                        
 اــاهـنـدوا سـبـد ٌـمـحـون مـٌـع

 الـــثــال مـون بـــٌـعـالـل بـحـوك                        
 ورـــــرآة نــــه مــــنـٌـبـجؤن ـــك

 الـمـجـالل مع الـجـه الـٌـرى فـت                        
 ًـواه ربـــد ســـمــت ألحـبـجـع

 الـــٌر حـً خـه فـمـظـدع نــوأب                        
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 الجوهرة
 ٌـــون بــهــاكـعـــدى لـلـلـو تـب

 تـرى فً الـوجـــود قـبٌـحــا  ال                                
 ـاكـن ضــٌـــدت ذرة مــــأو بــ

 صــار مـُر الــزمــان مـلـٌـحـــا                                 
 ت نـسـمة مـن سـمـاكـلـجـأو ت

 دنـدن الكـون ذكـره تـسـبـٌـحـا                               
 ود شــذاكـم بـالــوجـــســأو تـن
 صـار ربـعـا  معـطـرا  ومـلٌـحــا                                 

 ـاكـــز رضـوُب عــأو تـدلـى ثـ
 غـاب قـلبً فً هـواك طرٌـحـا                               

 ـون أراكــــٌـعــلً رجـــاء  بـالـ
 بعـد كـشف  للحجـاب صحـٌـحـا                               

 اكـــعــٌـم ســنـفً ن ـال  ـثـم وص
 بـل جــوارا  فً حـماك فـسٌحـا                               

 داكـوجـود نــسى الـا  كـمـٌا كرٌ
 م فـاض عـطـابــه تـصـرٌـحـاـث                               

 رب صـلـً عـلى رسـول هــداك
 ـاحــح فـصـٌـا تـغـنى بالـمـدٌـم                               
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 ربٌع النور

 

 دنا وزار السعد وادٌناـعـور أسـنـع الـٌـرب

 اـادٌنـه هـول اللـا رسـدنـمـر أحـسـان الـوك                  

 اـانٌنـا أمـنـلـد نـقـً فـبـلـا قـراك ٌـشـفٌا ب

 اـور العٌن ٌاسٌنـً ونـبـد  طــمـحـْدُح مـمَ ـفَ                   

 اـنـارٌـم بـاسـبح بـه تسـٌا طأرى األكوان 

 اـٌنـال  ٌنجلً عـمـا جـاهـٌـحـً مـبدوا فـوٌ                  

 اـازل وجه ٌاسٌنـل ٌغـتمـكـدر مـبـذا الـهـف

 اـادٌنـرد مدح هـغـل ٌـغـشـنـٌر مـطـوهذا ال                  

 ألأل نـوره فـٌـنـاـر تــمــا قـه ٌـول اللــرس

 اـٌنـاسـه وٌـــر وٌا طـه ٌا قمــول اللـــرس                   

 اـنـٌـوُرهُ فـرق نـا وأشـنـرفـه شـول اللـرس

 فرقص القلب فً طرب ٌضم الٌاء والسٌنا                   
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 اء هادٌناـق هـانـعـاء تـن طـفطاب القلب م

 اـنـادٌـنـارات  تـاف إشـور مع قـنـون الـون                   

 اـنـل بارٌـضـر فـكـشـلنشهد نجم أحمدنا ون

 ا جاللُ جبٌِن ٌاسٌناـؤهـفـرس أطـفـنار الـف                   

 

 دنا أزاح الغٌن والرٌناـٌن أحمـبـور جـنـف            

 ملكت النبض فً قلبً وأنت النور فً عٌنً

 فً الحشر أدركنً ٌا شفٌعً وٌا ضمٌنً                    

 ع فً العٌنـدمـً أتى والـداحـا رب مـل ٌــوق

 الل ٌاسٌناـر جـنً بسـعـفـا رب شـل ٌـوق                    

 اـنـارٌـه بـد وجـــشهـدي وٌـٌـده بـل ٌـدخـوٌ

 رب من صفا الكف ٌكون هللا ساقٌناـشـوٌ                    
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 ٣خ أ٣ٜخ حُؤش ح٤ُ٘ٔش

 ٣ـخ أ٣ٜـخ حُـوـٔـــش حُـٔـ٘ـ٤ش رـطـ٤ـزــش

 أٛـذ٣ـي ٣ـخ ٗـٞس حُـلــئحد عـالٓـخ                           

 ٣ـخ رــلــش كـعـَ ٝحُـٌــٔـخٍ ٓــذحدٙ

 ٣ـخ ص٣٘ـش حُـلــشدٝط أٗض آـخٓـخ                           

 ٣ـخ ٗـٞس ؽـٔظ ال ٣ــ٤ـذ ؽؼـخػٜـخ

 كـ٤شص ٣ـخ هـٔـش حُـٞسٟ أكٜـخٓـخ                            

 ٣ـخ ػــ٤ٖ كـشهــخٕ حُـٔؼـخسف ًـِٜـخ

 ٣خ عخهـ٤ـخً ؽٜـذ حُٞصـخٍ ٓـذحٓـخ                            

 ٣ـخ ٗـــْ ػـشكـخٕ ٣ـؾـ٤ش ُـلـعـشس

 ٣ـٜـذ١ حألٗــخّ ُـٔـ٘ضٍ حإلٗؼـخٓــخ                           

 ٛـخّ حُخــ٣ٞــذّ ٣خ كـز٤ذ رـٔـذكٌـْ 

 ٣ـشؿٞح حُــٞحس رشٝظش ٝٓوخٓـخ                            

 ػـْ حُـؾـلــخػــش ٣ـخ ٗـزـ٢ ٝٓـــ٘ضٍ

  ك٢ ػـضس حُـلـشدٝط ٝحإلًـشحٓـخ                            
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 القصيدة القوريت

 

 ذسحً طـٌـخٓـَ ٗــٞسٙـٓـخ ٢ُ أسٟ رـ

 ٝحُـ٘ــــْ كــٞم ؿـزـ٤ـ٘ـٚ ٛــخالص                          

 ـشـ٣ؼـِـٞٙ ٖٓ كـَِ حُـــالُش ؽخٓ

 طـٌـغٞح ؿٔخالً ٖٓ ع٘خ حُلعشحص                          

 ـٚـخٗـض أؿـصـٓخ ُِـٞؿـِٞد طَـٔخ٣ـِ

 ـشػ ٝحألٓـالى ك٢ صِــٞحصـٝحُؼ                          

 ـضـلـِـض ٝطـٌـ٘ـطـض٣ٔـخِء ـٓخ ُِغ

 ـخ ٛـ٤ـزـخصــخرـخً ك٢ عـ٘ـٝأسٟ ؽٜ                          

 ذـًٞـض ك٢ ٓـؼـٔـٓخ ُِط٤ٞس طـ

 ذٝح رـٔـُٞـذ عـ٤ـذ حُـغـخدحصــطـؾـ                          

 ِٞس طَـِـٞٗـض أٝسحهـٜـخــٓخ ُـِـضٛ

 طــشحصـػــذٝ ُـٚ ـٝطـٔخ٣ـِـض طـؾ                          

ِٕ طـلـظلض ٝطـض٣ـ٘ـض  ٓـخ ُِـــ٘ـخ

 ٝحألٗـظ ٝحألٗـٞحس ك٢ ؽــــخسحص                           

ٍُ ٌٓشَ ك٢ ؽـشف ٌٝٓشٓش  ٓخ رخ

 ٤ض ٣ؼـِـٞٙ اؿـالالً ٝسح٣ــخصـزـٝحُ                           
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ٍَ حُــٍٞ إٔ سعـوـــحُ  ـ٘ـخـِٚ ؽـشكـِــٞ

 ك٢ ٤ٛجش حُوذط ٓٔذٝد رزشًخص                             

 ذٙــُٞـٕٞ ٓــٌـخء حُـخ أظـخٗـش أطــٔـه

 ٖٓ كعشس حُـزحص رٌظخد ٝآ٣خص                             

 خـــ٘ـــِـٚ ٝرــــ٠ غـِـَ ػـخ سد صــ٣

 ص٣خسس حُز٤ض ٝعالٓـخً رشٝظخص                             

 ـخـٍٞ هللا أكـٔـذٗـٝأهـشة حُغالّ سع

 رلـش حٌُشحٓش ٓـ٘ؾـٞس حُٜذح٣خص                            

 ـظـٚـخ رـطـِؼـٝأٝصـَ حُـٞصـَ أدسًـ٘

 ًٝـلـَ حُؼـ٤ٖ رؾٜـٞد ٝٗظشحص                            

 ٝأس١ٝ كئحد١ ٝأٝسد٢ٗ ػ٠ِ كٞض

 صطل٠ ػ٘ذٙ ٣غو٢ رٌخعخصـحُٔ                            

 س ػـ٠ِ غــــــٚ ٝحُـلـٔـذ ُِـٚ ٝصــال

 رخـظـخّ ٗـظـْ ٝٝكـوـ٘ـخ ُطخػـخص                            
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 قصيدة النجن

 

 ٓـخرح ٣ـوـخٍ رـٔــذف رـؼــذ هــــشإٓ

 رـخُـ٘ــْ ٣ـظـ٠ِ رـظشطـ٤ـَ ٝطز٤ـخٕ                            

 ـٚ ـٛـزح حُـشعــٍٞ أطـْ حُِـٚ خـِـوـظ

 ًـزحى ؿـٔـِـٚ ٓـٖ هـذط سكٔـٖ                           

 ٞٙ ٝال ػـــذـِـػٞد حُٔلخعٖ ٣ؼ

 ش صخؿض ص٘غ اٗغخٕـخ٣ـارح حُؼـ٘                           

 ٞك٢ ٓـ٘طـوـٚـظٚ ٝحُـصٔـًلخى ػ

 ــشد ٓـ٘ـضُـٚ أدٗـخٙ د٣ــخٕـوـٝحُـ                           

 ٙظٜشٙ ٝحُلـن ٓؾٜـذـٞس ٓـٝحُ٘

 الٙ ٝحُغـش هـشإٓــــٝحُـوـذط ٓ                           

 ٚـ٤ٔظـحُـ٘ـٞس صٞسطٚ ٝحُـؼـلـٞ ؽ

 ٝحُِـٚ ؿـخ٣ـظـٚ ُـِـؼــذٍ ٓــــ٤ضحٕ                           

 ذٝدـٔـ٤خض ٝٓـرلـش ٖٓ حُـٞد ك

 رخٌُـشّ ٓـلـٔـٞد ٖٓ ؿ٤ش رخالٕ                           
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 ٚـظـٞد ؽـخٓــكـخُـظـٚ ٝحُـذ ـحُـضٛـ

 ٝحُـوـِـذ عـخكـظـٚ ػـشػ ُوـشإٓ                          

 حُصذس ٓ٘ؾـشف ٝحُــ٤ش ٓـ٘طـشف

 ٝحُـغـش ك٢ كـشف رخألٗـظ ُٜٝخٕ                           

 ٣خ سكٔش حألٓـْ ٣ـخ ًخٓـَ حُـؾـ٤ـْ

 اٗغـخٕ ٣خ أكـعـَ حُـ٘ؼـْ ٣ـخ خـ٤ش                           

 ٣خ أ٣ٜخ حُؼذٗخٕ ٣خ ٓؼذٕ حإلكغخٕ

 ٣خ سكٔش حُشكٖٔ ٣خ رشًش حألصٓخٕ                          
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 ٌا نور المدٌنة

 

 ٌـا نـور المـدٌـنـة ٌا خٌر األنام
 المـٌا نـور المـدٌنة عـلٌـك الـســ                        

 للـرحمـن ساجـد ٌتلـوا للمحامد
 امـللمـولى ٌـنـاشـد ٌـطـلـب اإلنعـ                        

 قمرنا الوسٌم ذوالقـلـب الرحٌم
 امـوالجـاه العـظـٌـم إن بعـث األنـ                        

 دافـعـسٌدنا النبً شافع وعنا ٌ
 امـول القٌـحـر النار مـانع مـن ه                        
 ه أهــلـبــأحـمـدنـا أطــل مـوكـ
 ـاـشـامـوالـكـل تـولـى أدبـا  واحـت                        

 ام ٌـحـدو          ـدو لما قـهـل النور ٌب
 حادٌـنـا وٌـشـدو ورأٌنـا المـقـام                        

 ا بـهـٌـةـة أنـوارهـوالقبة الندٌ
 السـالمنـور خـٌر الـبرٌة عـلٌـه                         
 لنا األمانًـأدركـنـا التـدانـً ون
 فـتـلونـا الـمثـانً وانـزاح اللثام                         
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 الح الــبـــدر الح ثـم الـهــم راح
 ٌا خـٌر الـمـالح من قـلبً سـالم                        

 نشتاق المدٌنة والروضة األمٌنة
 المـسـعـٌـنـا نهـدٌـه الس وإلـٌهـا                        

 ٌا قـمـر الـتـمام ٌا طـب الـسـقـام
 امــل األٌـتـام واصـل األرحــكـاف                        

 قد نلنا منانا والمـولى اجـتـبـانـا
 المـــبــطـــه هــدانـا لــدار الــس                         

 وجدي فٌك بادي مـددت األٌادي
 طـه خـٌر هـادي عـلٌه الـســالم                         

ًَّ ـٌا بـاهً الـم  حـٌـا تعـطـف عـل
 ال تخـزي ٌـدٌـا ٌا عـالً المـقام                         

 ٌر الـرجالـوصال ٌا خـأدرك بال
 ٌـا بـحـر الكـمــال فـؤنـت اإلمـام                         
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 هص٤ذس حُؾٞم

 

 حُِـٚ ٣ـخ غــٚ عـــالٓـ٢صــــالس 

 ػـ٠ِ حُـٔــٔــذٝف كـ٢ غـــــٚ ٕٝ                          

 ٕ٘ٞـٝهخُٞح حُؾٞم ٖٓ ؽ٤ْ حُـ

 ٝٗــخس حُـٞؿـذ ػـٖ رـؼـٍذ طـٌــٕٞ                           

 ز٢ـكـ٤ٌق رـلـخظـٍش ٣ـٜـٞحٙ هـِ

 ٤ــ٣ٕٝٞطـِـذ ٝصـِـٚ دٓـغ حُـؼـ                           

 ٢ـطخخغزٚ حُٔذحٓغ ٝٛـٞ عـٔؼ

 ٝسٝكـخً ُـِـلـئحد ٓـغ حُـؾــــٕٞ                           

 خً ـكـ٤شكغ ػٖ عـظخثـشٙ كـــخرـ

ـ٢ِِ ظـ٘ـٕٞ                            ـْ  رـٌـؾـٍق عـخغـٍغ ٣ُـ

 خٍـكـ٤ضدحد حُـلـ٘ـ٤ٖ ا٠ُ ٝصــ

 لـعـٞس ٣ٌـًٕٞٝـ٤ـق حُـؾــٞم ر                         
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 الموا غرامً

 

 قـالـوا بــؤنَّ فـٌـك ُجـــنَّ ُجـُنـونِـً   

 ـْم عـنـً دمـــوع جـفــونـًـأَْنـَبـؤهُ                       

ًُ ومـا َدروا       المـوا غـرامً ٌا ن  بـ

 شـوقـً إلٌك وأنت نصـب عـٌونً                         

 ٌا لـٌتهـم ذاقـوا مـذاق صـبـابـتً         

 ٌـا لـٌـتـهـم نـظـروا لكم بـعـٌـونـً                      

 لو شاهـدوا نـظم الجـمـاِل مكمال        

 لـو أبـصــروا وجـَنـاَتـه َعـذرونـً                      

 إن الَح َعـنـبُر َكـفِــِه َوَتـنـَسـَمــا        

 ـروا بـال شـرب ومـا المـونـًـسـك                      

 إن رفع عن وجه الجمال براقعا   

اُن وذاك ِسـُر ُجـنـونِـً                       ٌَ  َسـَكـن الـَك
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 الـلـه ٌـعـلـم

 

ـا َحـبِـٌـبًِ بِـُحـْرَقـتِـً         ٌَ ْعـلَـُم  ٌَ  هللاُ 

ـُب قَ                             ٌْ ـاهُ ـَولَـِهـ ٌَ  ـْلـب  َوْجـُدهُ أَْعـ

ـِسـٌـلُ بُمْقـلتً          ٌَ  َوالـَدْمُع ِمـْدَراَرا  

 ـَإاَدا  أَنـَت ُكـل َرَجـاهُ ـأَْوِصـلْ فُ                            

ال          َدْعنًِ أََرى ُحْسَن الَجـَماِل ُمَكمَّ

 َعِة الـَبـْدِر الـذي أَْهـَواهُ لـْ فً طَ                            

ا َصـاِحـَب األَْعـَطـاِف ُجْد لُِمَتٌم   ٌَ 

ـُروُم ِسـَواهُ ـٌَه                            ٌَ  َوى َجَمالََك ال 

ـُدوُم لِـُمْذنـب   ٌَ  إِْن َكاَن َوْصلَُك اَل 

ـا ُمـْخـَتـار ال أْقـَواهُ                             ٌَ  َفالَهـْجـر 

ًَّ بَِعْطَفة  َتْجلُـوا الَعـَنا           َواْمُنْن َعل

ـَدا  أنَت أنَت ُمَناه َواْجـُبرْ                             ٌْ  ُعـَبـ
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 ٛٞحٙ أٗخس هِز٢

 

 عـجـبت لـمـن هــواه أنـار قـلبً

 جـتـً وكـذا فـإاديــتـمـلـك مـه                         

 كـحـال  ونـورا  وصـــار لـمقـلـتً 

 ـواه وذا مــراديــد ســفـال أشه                         

 إذا هـلـت لـطـابـفــــــه وبـانـت

 واديــبـوفــاح عـبـٌـره عـبـق ال                        

 ا ـ أهـٌـم مـدندنا  بـالـروح مـدحـ

 اديـً حـل الحـوأصـبـح بـٌن أه                        

 ىـأن أشهـد الـبـدر الـمـعـلإلى 

 ه بالـعــٌن بــاديوأنـظــر حـسـنـ                        

 وأنزل فً جوار السعد ضـٌفـا  

 إاديوٌـسـعــد فـً مـعـٌـتــه فـــ                        

 حبٌب قد تـمـلـكـنـً وحـسـبً

 اديمـن األٌــــام ٌـعـمــرهــــا ود                        
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 ٌا نور العٌون 

 لىـلٌك صـون عـٌـعـور الـا نـٌ

 رامِ ــكـُك الـلَـ مَ ـرِش والـعـه الـإل                               

 مريـُت عـفـول هللا قد أوقـرس

 امـتـسك الخـك أرتجً مـدحـمـل                               

 نً وزرنًـرمـراء أكـزهـأبا ال

 نً وزرنً ولو حتى منامـرمـأك                               

 ا ـ ومـل لو كنت ٌـول هللا هـرس

 امـثـف اللـل سٌنكشـا  هـوقـشـم                               

 ًـبهـدر الــبـك الـد ذلـــهـوأش

 المـظـباح الـٌن مصـل العـٌـحـك                               

 هــــد طـنـؤدب عـب تــلـا قـٌـف

 المـــسـل الـتزم واتــل والــوص                               

 رىــا وأخـدا  دنٌـٌـا سـل ٌـوق

 امــنـمـنً وزرنً فً الـرمـؤكـف                               

 حً أنًـرام الــا كـا ٌـاشـوح

 رامـــم كــتـأنم ـكـبـحـع بـــٌـأض                               
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 وسٌلة الملهوف
 أحــمـــد رســـول الـلــــه  ى     ٌـا رب صـــــــل عـلـ

 ُحـســـَن َرســوِل الـلــــه   واكشف حجابً ألشهد     
 قــمـــــر  فـمــا أبــهـــــاه ــــاه        هـذا مـقــــام رض

 بـلــــَغ الـُمــَنـى والـلـــــه    راه    ــن زاره بــشــــــم
ٌُـمـنـــــاه      ٌـا جـار مـن ٌـهـــواه     والـفـــرُج فـً 

 ك صــلــى الـلـــــهعـلـٌـ     داة    ــــٌـا رحـمــة مــه
 ع وضـمـٌنسـنـدي شفـٌ   ن      ـزٌـــهــذا الـنـبـً ال

 الــجـــاهه رفـٌــع طـــــــ       سـٌن ـن وحجـد الحسـ
 ورـعلى نر حـضـور        فً روض نـورونـزلُت بحـ

 اهــــبـلــغ الــفــــإاد مــن    بٌِب أزور     ُت الـحــجـب
 ــزوارـا  عــلــى الــكــرم       ـــوار ـــلـت األنــــوتـج

 وبـدا جــبـــٌُن ضـــٌــــاهر         اــت األسـتــوارتـفـع
 والـقـــلــــُب َوجـــَدا  ذاب   اب      وطــراب ـدار الـش
 هــــوجـــه رســــول الـلـاب         ٌر حـجــوبـدا بـغـ
 ه ـَهــرولــُت أسـعـى إلـٌدٌـه          ـٌن ٌــووقـفـت ب
 ونـزلـُت بـحــَر حــمـــاه   ٌونً إلـٌه       نظـرت عـ
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ًُ وجـاد      عـطـف الـ  ـاض وزادــفـور ـوالــنـ     نب
 اهــلـــب نـــال مـنـوالـقـ           ار وداداــوالـورد ص

 ًــــــور مـشـكــاتــٌـا نـً          ــبراتــــــه عـنــادتـ
 اهــا والـجـأنــت الـرجـــً           ـرة لـزالتـــــــنـظــ
 ٌـلـة الـمـلهـوفـٌا وسـا           ــوفـنـا إلٌك ضٌـجـب
 هــنز عـطـف الـلـٌـا كــ  ــا         رحـمـة ورإوفـا ـٌ

 اريــٌا صــفــــوة الــب        اري   ــعــأخـجـلـَت أش
 ور عـــرش الـلـــهـا نـٌ      اري     ــسـره الــٌـا سـ

 دارـــــدى األكـرجـً لـف      الـجـار     مى وـأنت الح
 هـــــق الـلـــحـوأغــث ب    ـار      خـذنـً مـن األغـٌ
 ادانـــًـــــور نـــــنـــوال        ً  الـــوجــــد أعـٌـانــ

 هـــــِل اللــلَ َوصــٌا حـب   ً        النــجــرُت خــفـهـ
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 حُٞع٤ِش

 

 سعــٍٞ حُِـٚ ال طــظـشى ٗـض٣ـــالً 

 ٓـؾـظـخهـخً رُـ٤ـالً أطـ٠ ُـلـٔـخى                                    

 ٝدٓؼش ٓوِـظ٢ عزـوـض ًــالٓـ٢

 خ ًـش٣ـْ كـظ٠ ػـِـ٤ـالً ـكـذح١ٝ ٣                                   

 ٝؿذ رخُٞصَ ال طخـزٍ دٓـٞػـ٢

 خكـؼـ٘ـخ حُــ٤ِالـطـؾـلـغ أٗـض ؽ                                   

 ٝخز ر٤ذح١ ك٢ كؾش١ ٝٗؾـش١

 ؼـخً ػ٘ذ حُـًٞـ٤ـالـًٝـٖ ٢ُ ؽخك                                   

 طؾلغ ك٢ ٗـض٣ـَ كـٔـخى ٝحٗـظـش

 رـؼـ٤ـ٘ـي أٗـض رٝ ؿـخٙ ٗـزـ٤ــال                                    

 ػ٤ِي كـغزض ٝحُٔـ٠ُٞ ًٝـ٢ِ٤

 ٝأٗض حألٓـَ رـخُـ٤ـّٞ حُطـ٣ٞـال                                    

 زخِد رخُـزٌـش١ ؽ٤خ٢غَـَشهـُض حُ

 ٝآٍ رـوـ٤ـؼـي حُـغـخ٢ٓ حُـ٤ِال                                   

 ُٝـ٢ كـ٢ ٝؿٜـٌـْ أٓــَ ٝؿــخٙ 

 ِش حُـع٤ـق حُ٘ض٣الـٝأٗض ٝعـ٤                                   

 ٝا٢ٗ ك٢ كٔخى ُٝـغض أخـؾ٠

  أٗـض حُـغـزـ٤ـال ـخكـؼـ٢ـألٗـي ؽ                                   
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 كز٤ذ ا٠ُ سٝض حُغالّ دػخ٢ٗ

 

ِّ َدَػخ٢ِٗ ِض حُـَغال ْٝ  َكـزِـ٤ـٌذ ا٠َُِ َس

ـخِٗـ٢                           َٓ ِّ َس ـَـَشح ْ٘ـٌذ رِخُـ ْؿـُذ ُؿـ َٞ  َُُٚ حُـ

ـَِـزِـ٤َــخً  ُٓ َدحِد  ِٞ َغ حُــ َٓ َّ حُـلُـــَئحُد   َٛـخ

ـخِٗـ٢                          ٌَ ٍم َُـُٚ أَْرـ ْٞ ْٖ َؽــ ـ ِٓ ــُغ  ْٓ حُـَذ َٝ 

َٛـز١ َكـخَُـظِـ٢ ـْخـظَـخِس  ُٔ َٜخ حُـ  ٣َـخ أ٣َُ

ـْ خـالٗـ٢                           ٌُ ْصِِـ َٞ ُص ُِـ ْٞ َُـوَـْذ َعـَِـ َٝ 

ِدَى َدح٢ِٗٝ ِٝ  ِٖ  كَخْػـطُـْق َػـ٢َِ رَِؼـ٤ْ

ْٗـظُـْش كَ                            ح ـُشَى َعـ٤ـِذ١ أَْػـ٤َـخ٢َِٗٝ ـْ َٜ 

ِٖ ٣َخ ِعـش ِعـش١ ـ َٔ ْك شَ حُـشَّ َٔ  ٣َخ َسْكـ

ــخِٗـ٢                           َٓ ْٗـَض أَ ْٗـض أَ  ُخـْز٢ِٗ اُِـ٤ـَي كَـؤَ
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 انــــا زمـف ٌـــق

 

 قـف ٌـا زمـان فــذاك نـور إمــامــً
 واقــري رسـول الـعـالـمــٌن سـالمـً                              

 دعـنـً أغـــرد فً شـمـابـل أحــمــد
 فـعـســــاه ٌـكـرمـنـً بـرد ســــالمــً                                                         

 دعـنـً وطـــه والـمـقــام وحـجـــرة
 دعـنـً أهـٌـــم وخـل عـنـك مــالمــً                              

 اتـرك سـبـٌـلـً لـلـحـبـٌـب وخـلـنـً
 حـتـى أفـــــوز بـنـظـــرة لـســقـــامـً                              

 وبـحـق مـن بـسـط الـجـمـال ألحمـد
 نـظـري إلـٌـه هـو الـرجــاء ومـرامـً                              

 ــلـً فـــــإادي فـً ٌـدٌـه مـــودةخ
 مـهـال فـقـد مـلـك الـحـبـٌـب غــرامـً                              

 والـــروح حــول مـقـامـه طــوافـــة
 فـهـو الـحـمـى واألمـن وهـو إمـامــً                              

 والنفس طـابـت مـن لـقـاه وأدركـت
 فـتـحـا  مـبـٌـنــا  وانـجـلــت أوهــامــً                              

 قف ٌا زمـان فـقـد لـقـٌـت مـحـمــدا
 وتـعـطــرت فـً وصــلـــه أٌــــامــــً                              

 هــذا الــحـبـٌـب وذاك روض وداده
 ل الـسـامً فـٌـه الـمـقــام مـن الـكـمــا                              
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 أٗخ ظ٤ق أكٔذ

 

 أٗخ ظـ٤ـق أكـٔـذ ٝحُـ٘ـؼـ٤ـْ رـِــظـٚ

 ك٢ غـ٤ـزـش حألٗـٞحس ٝحألعـشحس                               

 أٗـخ ك٢ كـٔـخٙ ٝهـذ ٗـضُـض رـشٝظـٚ

 ٝٛٞ حُل٠ٔ ٝكٔخٙ ٗؼْ حُـذحس                               

 ألٗـ٘ـ٢أٗـخ ػــ٘ـذ غـــــٚ ال أخــ٤ــذ 

 أدسًــض سرـخً ٣ــــلــش حألٝصحس                               

 أٗخ ك٢ ك٠ٔ حُٔخظخس ٝٛـٞ ٝع٤ِظ٢

 ك٢ دكـغ أٛــٞح٢ُ ُـٚ أعــشحس                               

 أٗخ ؿجض ٓـٖ ٣ـلـ٢ٔ حُـ٘ض٣ـَ ٝاٗٚ

 ؼـْ حُٔــ٤ش ٝٗؼـْ ٛزح حُـخسـٗ                               

 ٝحُِـٚ أدسًــض حُـٔـ٘ـ٠ رـشكـخرــٚ

 ٝحُلن ٓغ ظ٤ق حُ٘ز٢ ؿلـخس                               

 أدسًـظـٚ ًخُؾٔظ ٣ـؾشم ُِـٞسٟ

 حٝحٌَُ ٣ؾٜذ كخظـشحً ٓـخظـخس                               

 شٍ ــــ٣ٝـــ٤ـذ صٝحسحً ُـٚ رـزـؾــخؽ

ٍّ ُــٚ أٗـ٣ٝـشد رـغ                                 ٞحســـــــــال

 



  

73 
 

 حُـٌـَ ك٢ ٝؿـٚ حُـلـزـ٤ـذ ٓـئٓـَ

 أػـطـ٠ حُــٔـ٤ـغ رـــزشٙ أٗظخس                            

 َصَشَخْض ُٚ سٝك٢ ٝسكض ٓذٗذٗخً 

 ٝطـِـٞص صـِـٞحط٢ ٓغ حألؽـؼـخس                            

 ذحٙ ُـشرـ٘ــخـٝعـؤُـظـٚ ٣ــشكــغ ٣ــ

 ألًـٕٞ ك٢ كـؾـش١ ٓغ حُٔخظخس                            

 ز٤ض رـشٝظـشٍ ـأ٣شّٝ ٖٓ رؼـذ حُٔ

 غـٚ حُـلـزـ٤ـذ رـٜـخ ٣ٌٕٞ حُـخس                            

 َ ُـ٤شٛـخـٖٓ رؼذٛخ ٤ًق حُـشك٤

 ٓـٖ رح ٣عخ٢ٛ أكـٔـذ حُٔخـظـخس                            

 ٓـٜـــظ٢٘٢ ٝهـ١ٞ ـ٣خ سد ػـزـظ

 ٤ًق حُلـ٤ـخس رـــ٤ش ٛـزٙ حُـــذحس                            
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 استغاثة

 ٌا رحـمـة وســع الـوجــود مـداهـا

 ٌـا حـضـرة جادت ببـسط ٌداهـا                     

 ٌا بـحــر رحـمـوت تـالطـم مـوجـه

 شـمل العـوالـم رحمة ورعاهــا                     

 جـبـتـك ٌـا طـه أبـثـك حـالـتـً قـد

 مـدرار عـبراتً ٌـسـٌـل نداهــا                     

 فـارحـم قـلوبـا  بـالـغـرام تـمـزقـت

 وانـظـر فـعـٌـنـك طبها ودواهـا                     

 أدر الـكـإوس أٌا رحـٌـم وداونً

 وابسط كفـوفـا  ال أروم سـواهـا                     
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 جـار األنـام عـلً ٌا خـٌر الـورى

 والـروح فً أعـتـابكم مـؤواهــا                     

 أنا فً جوارك واحتمـٌت بحضرة

 واللـه كــاف كـل مـن ٌـهـواهــا                     

 فـبـحـق مـن أســراك لٌلة قـدسـه

 كشـف الحجاب بحضرة لـتراهـا                    

 جـواري ٌـا نـبً ووفـنًفـاقـبـل 

 وافـتح لروحً من لدنك عطاهـا                      
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 حُٔٔذٝدس

 رذس حُغٔخء حٗطٟٞ ُٔخ رذح غـٚ

 ٝحُـ٘ـٞس ػـْ حُـٞسٟ رخألسض ٝعٔخٛـخ                              

 رـؾـشحى ٣خ هـِـز٢ٛزح حُلز٤ذ ك٤خ 

 رغطض صلخف حُغٔخء رخُٞصَ ٣ـذحٛــخ                         

 هٔش طوـذط ػٖ ٝصق ٣ـصـٞسٙ

 ؽـٔـظ حُـلـوـ٤ـوـش ٝحألٗـٞحس ٓـــالٛــخ                         

 ٝكغزض إٔ حُِوخ رشدحً ألؽـٞحه٢

 غـٚ كـظـغـؼـَش حُـٞؿـُذ ٓـٖ ٗـظــش١ ا٠ُ                         

 ٗٞس حُـٔخٍ طـ٠ِ ػـ٘ـذ ٓؾٜـذٙ

 ٝؿـالُش حُلـغـٖ ًؾـلـض ػـٖ ٓلـ٤خٛـخ                         

 كظشْٗ حُوِذ رخُـظٞكـ٤ـذ ٓـزظٜـالً 

 ـشس ؿـِـض ػـٖ كـٜـْ ٓـؼـ٘ـخٛـخـك٢ كـع                        

 ٣خ هِذ ؿ٢٘ ٝدٗذٕ رخعٔٚ غشرخً 

 ؿـ٢٘ ٝهـَ ُـِـشٝف رـؾــشحٛــخ٣ـخ هـِـذ                          
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 إنً فً حماك   

 

 رســــول الـلـه إنـً فـً حـمــاك             
 ـَواكَ ـولـســُت أَُروُم ٌـا طـــه ِسـ                         

 فداوي ٌـا أبـا الـزهـراء واسـمح    
 اـهـاكــلـعــٌـنً أن تـنـعــم فـً ب                         

 أنـخـُت ببابكـم أحـمــالَ ظـهــري           
 ـَبراَتًِ ُتـَســارُع فـً نـداكــاـوعَ                          

 فهـل من عـطـفة لصـالح حالً              
 وهـل مـن نـظـرة فٌهـا رضـاكــا                        

 بٌبً       ـفقد طال اصطـبـاري ٌـا حـ
 فـتـمـم وصـلـتً وامـدد ٌـداكــا                          

 فـٌـا قـمـر الـمـدٌـنـة خـذ بـٌـدي       
 تــداركـنً بـغـٌـث مـن نـداكـــا                          

 عـلٌك من الـمـلـٌـك صـالة عـز    
 وجــاه واســـع ٌـعـلــو لـواكــا                          

 
 
 
 



  

78 
 

 شافٌة السقام

 

 نـظـري لـوجهـك ٌـا طــــه ٌـداوٌـنً
 والـوجـد أعـٌـانً والمدح شافـٌنً                           

 وأتٌُت روض الحمى والدمع ٌسبقنً
 أرجوا وصاال  ٌزٌل الدمع من عٌنً                          

 ونزلـُت طـٌبـَة واألشــواُق تغـمـرنً
 ورأٌُت مـن فـوقهـا الـقـبـَة تـنادٌنً                          

 أقـبلـُت أمـدُح والمخـتـار ٌـسـمعـنً
 وكـؤن طـــه عـن الـدنـٌـا ٌـوارٌـنـً                          

 وشـربـُت فً حـضـرة األنوار رٌانا
 كـؤنـه بــمـــدام األنـــــس ٌـروٌـنـً                          

 رٌـحـانـا  بـحـضـرتـه وتبدل الـحـالُ 
 ورفعـُت كـفـاي للـمـولـى ٌعـافـٌـنً                          

 وشـكــوُت للـه أوزاري وأحـمـالـً
 ودعـوُت ربً بـالـهـادي ٌـوالـٌـنـً                          
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  ٌا عٌن هذا أحمد
 

 اـنـدوا لـبـد ٌـمـذا أحـٌن هـا عـٌ
 اهـٌـحـن مـاد  مـة بـاللـجـور الـن                         

 تـلـكحـٌن من نور الشهود تـالع
 داهـم البدر على خـس ثـمـشـوال                         

 ه جل سناإهـٌـلـال عـمـوب الكـث
 الهــا أحـاء مـوضــه الـنـٌـبـوج                         

 هـالـمـام جـمـً تـه فـوجـرم بـأك
 واهـل من سـالً جـمعـع الـنـص                         

 الـبشرى لمن شهد الجمال مكم
 بشرى فوصل الوصل فً رإٌاه                         

 ٌا سعدنا بالحشر وهو لنا حمى
 اهـنـمـً ٌـد فـمـحـواء الــوكذا ل                         
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  المدٌنةرسول هللا ٌا نور 
 

 ةـنـدٌـمـور الـــا نـول هللا ٌـــرس
 اـنـدٌـزي ٌـخـراء ال تـزهـأبا ال                          

 ًـبـلـه وقــــلَ ٌا طـالك وتُ ــلـس
 اـنـزٌـا حـدنــمـحـا  ٌا مـوقـشـم                          

 ًـونـٌـلى عـراه عـــك ما تـثـأب
 اــنـٌـه فــً اللـبـا نـع ٌـفـشـتـل                          

 م شجونًـبٌبً داونً وارحـح
 اـٌنـمـلك داونً أنت الضـوصـب                          

 بًـسـواكم وحـنون بهـأنا المج
 ب دٌناـحـولى وهذا الـرضا الم                          

 وحسبً من هواه ٌكون جاري
 اــنـٌـارفـعـٌن الـد بـلـدارالخـــب                          

 وق ـشـلى مـنَّ عـتار مُ ـفٌا مخ
 اــنـٌـه أنـح لــــدٌــمـالـم بــرنـت                          

 اــالمـه ســـا طـالة هللا ٌـــص
 ا ـــنــرٌـــاهــم آل طـب ثـحـوص                          
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 الصالة النورانٌة 

 

 اـاءهـِد حـحامـإذا سبقت مٌُم الم
 اـبل دال ودادهـانً قـثـمـم الـٌـوم                       

 دـمـحـود مـوجـفصل على نور ال
 اــوردهـدوم بـا  ٌـٌمـلـسـه تـغـلـوب                       
 دـمـم أحـمـتـمـوصل على البدر ال

 اـاء ثم السٌن فاض مدادهـٌـإذا ال                       
 ود باآلي ذكرهـوصل على المحم

 اـالهـمـوار الح جـون باألنـنـإذا ال                       
 دـمـلً أحـتجـور الـوصل على ط

 اـإذا الطاء قبل الهاء تكشف سره                       
 رمـــغـه أنً مـول اللــغ رسـلـوب

 اي باألشواق ٌهمً دمعهاـنـٌـوع                       
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 أشتاق وجهك 

 

 ورىـولت لٌالً العمر ٌا خٌر ال
 رة ألراكـــظـنـن بــمـمتى تـف                       

 مـٌـتـم ومــٌــك مهـٌـب فــلـقـال
 اكـمنـدي ٌـٌـل سـبـى أقـتـمـف                       

 اـنـمـٌـأٌروم حرمانً وأنت رح
 مٌنك فالندى بٌداكـط ٌـسـابـف                       

 وارفع لثام الوجه ٌا نور الهدى
 ٌن تراكـقـاشـٌن العـعـوأذن ل                       

 ٌا بحر أنوار المعارف فاسقنً
 من كؤسك النادي ومن ٌمناك                       

 ورهـبً ونـك ٌا نـاق وجهـأشت
 دا  عاشقا  ٌهواكـٌـبـبر عـاجـف                       
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 أنت الشفا 

 

 مـورى سقٌـٌر الـعلى الباب ٌا خ
 مـٌـوأنت الشفا بالمإمنٌن رح                           

 جًـع أرتـدامـمـذلً والـُت بـفـوق
 دومـجوارا  ووصال  من لدنك ٌ                           

 ًـبً وداونـك ٌا نـفـطـعـفع بـشـت
 مـٌـك ٌا نبً أهـنـٌـرة عـظـنـب                           

 نًـود إن لم تسقـمـحـوتا هللا ٌا م
 سؤسبح فً بحر الدموع أعوم                           

 تًـلإلى أٌـن أذهـب ٌـا حـبٌب بـذ
 وأنا الضعٌف وال أطٌق حمٌم                           

 هـونـٌـر عـقـأن تَك ـفـعودَت ضٌ
 مـٌـوقراي وجها  بالضٌاء وس                           

 فاكشف عن الوجه الملٌح تكرما  
 تً وأهٌمـلـمقـمح أراك بـواس                           
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  الرٌحانة
 

 ٌـا سـٌـد الـسـادات ٌـا كـافـل الـفـقـرا
 ٌـا سـٌـد الـسـادات ٌا عـالً الـقـدرا                          

 ٌا كـوثر الـرحـمـات انـظـر لنا نـظـرة
 ٌـا عالً الدرجات ٌا شافع الحشـرا                          

 ٌا فاتح الحضرات ٌا من رقً السدرة
 ـراٌـا آٌــة اآلٌــات بـالـقــدر واإلسـ                          

 قد جـبُت بالعـبرات أرجـوا بـكم سـترا  
 عفـوا  عن الزالت وشفاعة الحشـرا                          

 ٌا قـاصـد الحجـرات والقـبة الخـضـرا
 أبشْر هنا الروضات فٌها أبا الزهرا                          

 والمسك والعطرات ٌشرح لنا صـدرا
 وستـابـر الحجرات بانت لنا جـهـرا                          

 دارت لـنا الـكـاسـات وبـدا لنا سـكـرا
 سطعت من الحجرات شمسا  لها سرا                         

 والـدمــع والعــبرات أفـشى لنا سـرا
 ولطـابـف اآلٌات فاضت كما الـبـحـرا                         
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  وبةالمحب
 

 اــً ذابــبـلـؤن قـب بـٌـبــلحـل لْ ــقُ 

 فـمـتى َتـُمـنَّ وتـفــتـح األبـوابــا                              

 وهـجـرُت أصـحـابً وكـلَ أحـبـتً

 والـقــلـُب أقـبـلَ خـالـٌـا  وأنـابــا                              

 فاعطف وهبنً ٌا حـبٌب مواصال  

 داوي جراحً واسقـنً األكوابـا                              

 ٌا منتهى قـصدي وغاٌة مطـلـبً

 ارفع عن الـوجِه الملـٌِح حجابـا                              

 وامنْن على قـلبً بـرإٌة مـشهـد  

                    فـٌه انجـلـت ُحللُ الجماِل صوابا                                          
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  قصٌدة األنوار
 

 إن غاب عن عٌنً أموت من الضنا
 هـو أحـمـد نور الفـإاد حـبـٌبنـا                         

 هو مشهـد القـدس الـرفٌع وٌـنجـلً 
 فـٌه الكـمـال لـدى الخصال نبٌنا                         

 أحــمــــدمـجـلى الكـمـاالت العـلـٌـة 
 بـحـُر الـمحاسِن والنقاِء صفٌنـا                         

 قـلـبـً بـنـوِر ُمـحــمــــد  ُمــتـزمـــل  
 َوَتـَدَثـَرت ُروِحً بِـَوْصِل حبٌبنـا                         

 لـذاك تـرانً إن مـدحـُت مـحــمـــدا  
 اَب مشهـُد عٌننا رَق الفُـإاُد وطـ                         

لَ الـدهـُر العصٌُب لروضة    َوَتـحـوَّ
 ووجدت برد رضاه عند مدٌحنا                         
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 القصٌدة المدنٌة

 

 حـبـٌـب فً حـمـاه أنخـُت َرحـلـً
 وفً رحـمـاه ٌـوم الـحـشـر أمـلـً                            

 بــدمــــعأتـٌـُت إلـٌـه مـشـتــاقــا  
 ٌـســـابـقــنـً ٌـبـث إلـٌـه عـلـلـً                            

 فـجـاد بـعـطـفـة َجــبرت فـــإادي
 ولـطــف بـنـظـرة وأتــم وصــلــً                            

 فـغـــرد فً دالل الـقــرب قـلـبـً
 َجـن  ألْصـلِـًفـرُع فً َشــوَعـاَد ال                            

 ال سـتـار نــورـأزاح عـن الـجـم
 ْرُت َكـَمـالَـه بعـٌـوِن َخـَجـلِـًـَنـَظـ                            
 ـالل قــدســتـألأل مـن ضـٌـاه ج
 وفً ُرْحـَمـاهُ ِطـْبـُت َوَطاَب َوْصلًِ                            

ـَر بـالـكم  ـنـا  اَق ُحـسـال وفــَتـَدثَّ
 لـًـفـغـٌـب قـلـبـً الـعـانـً وعـقـ                            

ً  فـً بـهـ  الــمـــاء  مـن جـنـبـ
 ولــًـفـال تــقــــواه قــافـٌـتـً وقـ                            
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 لما تجلى البدر 

 

 لـمـا تـجــلـى الــبـدر فـــوق قـبــابـــة
 ـاـامـٌـح هــدٌـمـالــرد بـٌر غـطـوال                                 

 ومـالبــك الـمـلـكــوت جــاءت حــولـه
 اـرامـٌن غـلـرسـمـٌر الـخــحـدو لـت                                 

 فـعــرفــُت أن جــمــال أحــمــدنـا بــدا
 اـامـثـح لـملٌـه الـوجـن الـوا عـعـرف                                

 غـٌـبـت عــنـً فـً جــمــال مـحـمــد
 ـاـــالمـــع دون كــدمــالـنـاجـٌـتـه ب                                 

 ووقـفــت بـٌن ٌـدٌـه أرجــوا نــظــرة
 ـاـعـامـة إنــمـرحـالَ بـــط الـوصـسـب                                

 قبل أن أرجـوه جـبر بـخـاطــري مـن
 ـاــــالمـــه وســفــطـادي عــردا  أٌــب                                

 باللـه ٌـا نـــــور الـقـلــوب وطـبهـــا
 اـامــقــا ومــمــوارك دابــوا جــأرجـ                                

 وبك استجـرت وأنت جاري والحمى
 مـامـاـإاد تـــفـلـك لـالــمـفاكـشـف ج                                

 حتى أنعـم فً الـشهـود عـلى هـدى
 اـامـــنــذا ومــا كــــانــظـقــوأراك ٌـ                                

 صـلـى عـلـٌـك الـلـه جــل جـاللــه
  اـالمـال سـمـكـلل الـحن ـاك مـسـوك                                
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 متى ٌا حضرة الهادي

 

 ناديـَك الــُد َوْجهَ ـاهـأشضرة الهـادي              متى ٌا ح

 اديــبــورك الـَة نـاللـجـسنكم وأرى               ُر حـوأنظ

 اتـنـأرى األنواَر بالوجـسادات               ٌد الـمتى ٌا س

 اديـــصـًَ الـبـلـوداِو قكرٌم الـذات               أجرنً ٌا 

 ذاتــوِر والــنــوَر الــونـاالت               مـكـلى الـفٌا مج

 ٌنً أنت فً معاديـضم             ـراتً   ضـراَج لحـومع

 اــانـنـٌـع عــــك دمـثـبـت       ه         ـدموع الشوق ٌا ط

 اديـا هـاي ٌـفـت شـوأن      ـا          ب ودواٌـطـفؤنت ال

 وارـَد األنـشهـُع مـالـطـتٌنً ٌا مخـتار                متى ع

 ِوْرُد ووداديـــــه الـٌـوفـه أســـرار               لـد  كـوجـب

 ِريـن سِ ـٌُن عـزولُ الغـٌـدر               بـة الـلعـمتى ٌا ط

 إاديـــٌن وفـعـٌن الــعـبجمالكم ٌسـري               َوِسرُّ 

 داحـــــا دون أقـْرنَ ــكِ ــسَ ـبً الح                نـه الـإذا وج

 ادي ــــا حــنـلـا كـرنــوصفٌه أرواح                 ت ـامـوه
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 ودنا الحبٌب من الحبٌب 

 

 سبحان من أسرى بحضرة عبده
 وطوى الوجوَد ألحمـد ودعــاه                          

 من ساحة البٌت العتٌق لـقـدسه
 ٝأسحٙ آ٣ـــخص رــوـــذط ػــــالٙ                             

 ٞحـطخهض ُٚ حُـشعـَ حٌُـشحّ كٜـِِ

 ٗـؾـظـخم غـــٚ ٣ـخ ؿـِـ٤ـَ ٗـشحٙ                             

 ٜـْـ٤ُِش ٝصِكظـٔؼٞح رخُوـذط 

 ٝرذح حُـلـزـ٤ـُذ كـغزلٞح ٓـٞالٙ                             

 الً ـٔـعزلخٕ ٖٓ رغػ حُـٔخٍ ٌٓ

 ٞحٙرــــالُــٍش هـذ ؿـَ ٓـٖ عـــ                             

ٍٖ لـزعـ  خٕ ٖٓ أٝالٙ طخؽ ٓلـخعـ

 ؾـش طـلـض ُـٞحٙٝحٌَُ ٣ّٞ حُـل                             

 ش حُ٘ز٢ ػ٠ِ حُزشحم رًٔٞذٍ كع

 شحٙٝحُـوــذط هـخّ ٓــــشدحً رـؾـ                             

 َ هــخّ ٓــئرٗــخً ُـٔـخ دٗــخؿـزـش٣ـ

  كـ٢ ٣ـٔـ٘ـخ٣ٙٔـغـي سعـٍٞ هللا                             
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 َ أٗـض آخٜٓــْــًٝـَ حُـشعـ ٢ِصـ

 ُ٘خ رخُـوـذط كـ٤ٖ طـشحٙ ٝحؽٜـذ                            

 خء طـض٣ـ٘ـض ــخُـغـٔــٛـ٤ـخ كـزـ٤ـز٢ ك

 ٝحُـؼـشػ دٗـذٕ ؽـخًـشحً ٓــٞالٙ                            

 خـشف حُغـٔـض ؿـلـػشؽ حُ٘ز٢ كظلظ

 ٝحُِـٚ أُـزـغـٜــخ ظـ٤ـخء عـ٘ــخٙ                            

 صِـض ٓالثـٌـشُ حُـغـٔـخِء ٝعـِـٔـض

 خٙــخ طـزـظـــ٢ سكــٔــــُـٔـخ أطـخٛ                            

 ٣خ ٓـشكـزـخً رخُٔصطل٢ ٣ـخ ٓـشكـزـخً 

 ــالٙـؽـشكـض ًـًٞـزـ٘ـخ ٝسحم ػ                            

 ز٤ُذ ٖٓ حُلز٤ِذ رـلعـشسٍ ـٝدٗخ حُل

 ـخٙــأٝكــ٠ اُـ٤ـٚ حُـِـٚ ٓـخ أٝكـ                            

 ــخد ٝهــذ سآٙ رـ٘ـضُــٍش ـؿـزـش٣ـَ ؿ

 خٙـك٢ عـذسس حُظوـش٣ذ ػـ٘ـذ كـ٘                            

 شس هـذعـ٤ـشٍ ــعــخس حُـ٘ـزـ٢ رـلـعـ

 ض حألػـ٤خٕ ػـٖ ػـ٤ـ٘ـخٙـالؽـٝط                            
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 ـٚـالُـٗــٞس ػـِـ٠ ٗـــٞس ٝالف ؿـ

 ؼـض حألعـظـخس كـ٤ٖ أطـخٙـٝحسطـل                            

 ٝدٗخ حُزغخغَ كـشحف ٣ـخـِغ ٗـؼـِـٚ

 غ حُـظلـ٤ش ٓـٖ ُـذٕ ٓـٞالٙ ــعـٔ                           

 ِي ٣خ ٓـطٜـش ٝأثـظ٢٘ـأهـزـَ رـ٘ؼـ

 ذ ؿٔخٍ حُلشد ك٢ ٓـــالٙـٜـٝحؽ                            

 ذحً ــأهْ حُصالس ػ٠ِ حُزغخغ ٓؾخٛ

 ٘ـخٙـٝحألٗـــُظ الف ٓـظـٔـٔـخً ٓـؼـ                            
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  غار المعٌة
 

 هـتـاللـت جـانـد بـة قـٌـغار المع

 وارـق وأنـبٌب وصدٌـه الحـٌـف                          

 رةـاصـالل نـلل اإلجـت حـقـانـتع

 هارـال قـفعـد والـمـال أحـمـجـل                          

 ك على طه فؤعماهمـٌـلـمـار الـغ

 الل وأستارـعن طلعة البدر بج                          

 عمٌت عٌوُن العدا وهللا أشغلهم

 بالعنكبوت وهم فً مطلع الغار                          

 را  ـقـتـفـالق مـخـادي للـرفع األٌ

 ع مدراره والدمـوتـز قـجـعـوال                          
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 ٌا لٌتنً نعلٌه 

 

 رةـجـهـٌن الـه حـٌـلـعـا لٌتنً نـٌ
 ا الهاديـٌهـلـو عـلـة ٌعـاقـأو ن                          

 ةـٌـعـار مـغـرا  بـجـً حـنـتـٌـا لـٌ
 وَر الجاللة باديـا أرى نـمـٌـك                          

 ل الصحاري والثرىـٌا لٌتنً رم
 القدم الشرٌف الغاديـوز بـوأف                          

 ارهـغـام بـمـحـذا الــنً هـتـٌـا لـٌ
 إاديــفـه بـبـحـتى أراه وصـح                          

 اـرعهـح ضـمسـٌا لٌتنً شاة وٌ
 واديـه والـقـرٌـطـمة بـٌـفً خ                          

 هـؤسـٌن وكـعـمـذا الـٌتنً هـا لـٌ
 ف الناديـرٌـم الشـفـل الـبـؤقـف                          

 الـلــهـً مـبـا نـدح ٌـؤمـن سـكـل
 دُر الهاديـطلع الحبٌُب وباَن ب                          

 اـدنـدنـٌن مـمـٌن العالـوأصبح ب
 اديـهـالـا  بـبـرحـبر مـه أكــالل                          
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 المعتذرة 

 

 خـذونـً على عـٌـبً فـإنً فـقـــٌركـم
 أوتصلحوا عـوجـً فلٌس عـسـٌرا                           

 فـلسـُت عـلى ُمــِر الـصـبـــابـة قـــادرا
 ولـسـُت عـلى أدِب الـــوداِد قـدٌــرا                           

 أفٌضوا على عـٌبً بـثـوِب كمالـكـم
 وفً نوركم خلوا الفـإاَد بصٌرا                         

 فٌا نجدة الملهوف ٌا رحمة الورى
 خذونً على عٌبً فلٌس عسٌرا                        

 فؤنتم ُحـَمـاةُ الحً جـودوا بـوصـلـة  
 وكونوا على َوْجِد الفُإاِد ظهٌرا                         
 َر عــبـارتـًتسـابـُق َعـبراتً ُبـحـو
 ولسُت على نظِم القوافً خبـٌرا                         

 ولـسـُت عـلى ُمـِر الـدمــوِع بِـَمالـك  
 وصرت  بدمعاِت الغراِم شهـٌرا                          

 فـإادي ووجـدي والغـراُم تحالـفــوا
 وما لً على حكم الفإاد نصٌرا                         
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ًَ لـسـُت أبـرُح بابكـمعَ   َقرُت ِرَكابِ
 فسوقـوا لمفـتـون الغـرام بشـٌرا                        

 وخلوا حجاب البـٌن عـنً تـكرما  
 فلسُت على هجـِر الحـبٌِب صبورا                       

 وصبوا على قلبً مراحـم غـٌثكم
 ِصـلُـونً وداوونً فـلٌـس كـبـٌرا                       

ٌُْعِجُز أهـلُ الجاه إصـالُح ِعـلـتً  أ
 فـجـاه الكـرام على الـمـسا وفـٌرا                      

 إذا كان حب المرء ستار عـٌـبـه
 دعـونً فـً سـتر الــوداِد قـرٌــرا                      
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 الغوثٌة

 لـــَه أســـؤلُ فـً ذل وفـً أدبالـ

 أن ٌجمع الكل فً الروضات إحسانـا                       

 ثم الحٌاة لدى المخـتـار ما بـقٌت

 فٌنـا الحـٌـاة وعند الـمـوت غـفـرانـا                      

 والدفـن بـبـقـٌعـه بـجــوار قـبـتـه

 كـشـفـا  وإٌـقـانـا  والـمـوت بـشهـوده                     

 ثم الخـروج من الـدنٌا على سـتر

 ووجـه أحـمـــد مـشـهــود لـعـٌـنـانــا                   

 ثم الشفـاعة ٌـوم الحـشـر بـلـواء

 والـشـرب مـن كـفـــه كـرمـا  ورٌـانـا                   

 ثم الصالة على المؤمول فً حشر

 الشافع المـرتـضى هـادٌنـا بـفـرقـانـا                    
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  موكب العز
 

 ٌا موكب العز ثم الخٌلَ ٌعـلوهـا

 خضر الثٌاب وبٌن صفوفهم قمر                             

 وهذه الطٌر تعلوهم وتـنـشـدهـم

 ماذا ٌكـوُن ٌقٌُن الخطِب والـخـبر                             

 لـواء الحـمـد ٌرفعههذا الحـبٌُب 

 وذاك ِصـِدٌـَقـُه بـجـــواره عـمــر                             

 وذاك عثمان من عـٌنٌه أعـرفـه

 وذو الـفـقـاِر مع الكـراِر ٌـزدهـرُ                              

 هذي البتول وِسْبطٌها فٌا بشرى

 ثم تماٌلَ الشجـرُ  تـََراقـَص الـوردُ                              

 كؤن بدر السـما والنجـم ٌقـصدنـا

 والـبحـر فاض من األنوار ٌنفجر                             
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  الهاشويت
 

 ٌا سابلً عـن أناس جـلَّ ذكـرهـم
 سـكـنـوا المقام ونظرتهم توالٌنا                        

 عـجبا  لقوم  إذا عـٌناي تـنظـرهـم
 أشتاقهم وجـدا  والشـوق ٌـبكـٌنا                        

 قـــــوم إذا مـا الح وصــلــهـــــم
 طـاب الفـإاد وعـمَّ األنس وادٌنا                        

 وإن أزالوا البراقع عن شمابلهم
 شف  فً مـرابٌناـبك السعـودُ  بانَ                         
 هــــمســرُ  وإن ســرى بـالـلـٌـل
 ا وقد حانت مراقٌنانَ هلت معارجُ                         

 وإن ٌجودوا بنور من محاسنهم
 كـبـدر  فً لـٌالـٌنـا كان الـضٌـاءُ                         

 وإن ٌمنوا برحمتهم ونـظـرتهـم
 نـدٌـا  فً أٌادٌـنـا كـان الـعـطــاءُ                         

 ضعـٌفا  جاء ٌطلبهـموإن تولوا 
 صار الضعٌف قـوٌا  من موالـٌنا                        
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 ا  فً دٌـارهـمــاهــم مـسـٌـبــوإن أت
 اـنـدٌـوال العـفـوِ  ه رداءَ ـلٌـوا عـلعـخ                    
 ل  عـنـد حـٌهـمـنـزٌـ جـارَ ـتـوإن اسـ
 ا  ــنـكـٌـوتـؤٌـٌـدا  وتـم وارَ ــــالـجِ  نـالَ                     

 مـعــزهــــ ـابَ بَ  ـل  ـلـٌذَ  ـاخَ ـوإذا أنـ 
 نـاـٌـاء والـسـٌـوه عـزتهـم بالــأعـط                    

 ـمــاهـم فـقــٌر  بـاب جــودهــوإن أت
 اـنـود مـسكـٌـالجـدهـم بـأغـنت مـواب                    

 ومن جاءهم ٌوما  ٌرجوا مراحمهـم
 أعطـوه ثوب الـرضا بالعطف واللٌنا                    

  م طالب ٌـرجـوا مـكارمهـمهُ مَّ وإن أَ 
 بسطوا األٌادي وٌسري سـرهم فـٌنا                    

 هـمحَ ابِ دَ ي وأورادي مِ ـرِ كْ ذِ  وجعلتُ 
ٌُـإوٌـنا                     وجوارهـم فً رٌاض الـخلـد 

 مـودتـهـم فـً وإن أتـاهـم عـزٌـز  
 وه رٌاحـٌـنـاـــا  وأعـطــنـظـروه كـرم                   

 أكرم بقوم بـدا بالـسـبق صفـوهـم
 ـا  ــعـٌن العـناٌـة صـفـتهـم بـتـمـكـٌـن                    
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 ظهرت علٌهم معانً قدس عزهم
 نـاـقـد أورثـوا نـورا  مـن نـــور بارٌ                    

 هــم أصـلـً وٌـطـلـبـهـــمقــــوم 
 فـرعً الهـزٌل بسر وصال هادٌنا                      

 تـبـدوا عـلـٌـه أمــارات  بـسـرهـم
 ـاـوثـمـار عـزتـهـم تغـنـً مـٌـادٌـن                      

 قــوم ودادهـم فــرض وحــبـهــم
 ه هـادٌناـٌـرضً اإلله وٌـرضً ط                      

 إنً نـذرت لهم عـمـري ولـٌتهـم
 دمع مسكٌنا  ـقـبـلـوا مـحـبـا  أتى بال                      

 قد بعتهم روحً شـوقا  وأسؤلهم
 اـكـشـف الـلـثـام وذا أذكـى أمـانٌنـ                      

 مـا بـٌن قـبـتـه وبـقـٌع عـزتهـم
 اـنواصٌن وقـد سجدت الفـإادُ  سكنَ                      

 أخذوا فإادي وقد أولوه محبتهم
 هـل ٌـتركـوا جـسـدا  لألرض تـبلٌنـا                    
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 أرجوا حلول بقٌع عند مـسكنهـم
 ٌـا رب حـقـــق وال تـخـزي أٌـادٌـنـا                    

 فً روضهم فرج والنور عندهم
 واألنس بادي وكؤس الوصل ساقٌنا                    

 ٌا رب هبنا ختاما  عند روضتهم
 ورد فــرعـً إلى أصـلـً ووالـٌـنــا                                                

 إن ٌـنـظـــروا حـالـً بـعـٌـنـهـم
 تـم الـوصال ونـال الـفـرع تـمـكـٌـنـا                    
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 العــترة 

 

 هم الكرام وعـن أنـوارهـم وردت
 آي الـكـتـاب بذكـر جاء مٌسـورا                              

 سل عنهم الحق عـالم بـحـالـتهـم
 وال تسل غافال  بالجهل مشهـورا                                

 هـــم آل أحــمــد  أرواح  مـطـهـرة  
 ورثوا الكرامة ثم الطهر والنورا                              

 هم السفٌُنة إْن موُج الضـالِل بـدا
 ومـن تعـلـق باألطهـار منصـورا                              

 حب الصحابِة وآل الـبٌِت مكُرَمـة  
 تعطى لمن قلبه بالطهر معمـورا                              

 ابة أحـبـابً وسـادتـنـاكل الصح
 وفـضلهم بابن والذكـر مشهـورا                              

 فـحـبهـم دٌـنً والــود مـذهـبـنـا
 والفضل من ربنا بالود مـقـدورا                              
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 سلطانة الملك 

 

 سلطانة الحـً باألبـواء قـد سكـنت

 وخـٌـام عـزتهـا أنـوارهـا سطعـت                      

 حام الحمام ٌـدنـدن عـنـد روضتهـا

 والبـدر ٌشـدو وأمالك السما غنت                      

 دار الشـراب ودادا  عند حـضـرتهـا

 لما الـحـبـابـة من رٌانها عـطـفـت                      

 أم المـسٌح رقـت رتـبـا  بـحـملـتهـا

 وبـِْنـُت وهـب  تـراهـا كعـبة  ُنِصَبتْ                       

 غـٌـاثة الـحً إن جـادت بنظـرتهـا

 بـراقـع الحجب عن أحبابها رفعت                       

 صدٌقة أنجـبت صـدقـا  ومـرحـمـة  

 منها المعارج للحضرات قد نصبت                      
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  سٌدنا الحسن رضً هللا عنه
 

 ٌـا سـٌـدنـا الـحـسـن ٌـا بـحــر الـمـنن   

 ٌـا بـن الـمـصـطـفى كـن لً فً الـمـحـن               

 فـــاـٌـا كـوثــر الـوفــا ٌـا بـحـر الـصــ

 حـــر الـمـــنـنـكـن لـً مـنـصــفـــا  ٌـا بـ               

 ــول ـٌـا ِسـْبـَط الـرسـول ٌـا بـاب الـقـب

 ـبـتــــول تــدفــع الـفــتـنـــرا الـبـالــزهــ               

 ـــام  ـعـلـٌـك الــســـالم ٌـا أٌهــا اإلمــ

 ـر األنـــــام ٌـا أهـــل الــســننـخــــٌـا فــ               

 ـقـامـعـلـٌـك الــســـالم ٌـا عـالً الـم

 ــا كــــنز الـــمـــننـد الــكــــرام ٌــٌــا جـ               
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 نـبـًـالــســبــط الــزكـً شـبـٌــه الـ

 ـب سـكــنــلـابــن اإلمـــام عـلً فـً الـق               

 ٌـا نـبع الـحـنـان ٌـا كـهــف األمـان

 ـٌـدٌــن وادفــــع الــمـــحــــنــســـط الـاب               

 ـــراركـعـبـة األنـــوار مـنـبــع األسـ

 ــرار ٌـا سـٌـدنــا الــحــســــنــد األبـٌـسـ              

 ٌـا حـبــل الــوداد كــوثــر اإلمـــداد 

 مــعــدن اإلسعــاد ٌـا سـٌـدنـا الـحـســن                

 ٌا مجمع البحرٌن ٌا سٌدنا الحسـن

 ٌـا سٌدنا الحـسـن ٌا بـن الـنـبً الـزٌن                  
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  هللا أكبر ٌا حسٌن
 

 ةــٌـحـً تـزكـط الـبـسـٌا أٌها ال
 اديـٌا سٌدي ٌا بن النبً اله                           

 ٌا بضعة الزهراء ٌا نور الهدى
 نور الحبٌب على جبٌنك بادي                           

 ةـٌـٌا بن الرسول إلٌك ألف تح
 ً بكل وداديـواتـلـل صـفً ك                           

 دـمـحـت مـنـن بـبك ٌا بـإنً أح
 فاشفع لصب فً هواك راضً                           

 نًـٌن وإنــسـا حـبر ٌــه أكــالل
 م روحً كذا وفإاديـتكـد بعـق                           

 ةـنـًٌ سـحـب نـحـالـوسطٌة ب
 اديـس نعـٌـوا ولـلـغـه ال نـلل                           
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 زينت الُعبَّاد

  اإلهام علي زين العابدين
 

 ـــذحدـغ حإلٓـــخ ٓـ٘ـزــ٣ـ               خدــحُـؼــزـ شــص٣ـ٘ ٣خ

 ٢ـضًـػ حُـغـزـٖ حُـ٣خ ر      خد          ـش حإلعؼـــشحٓـًٝ

 ـــــــــــــــ

 ـ٢ــــش حُــزـٜـٞػــحُـٌــ        ٢          ـأهصذ ٛـزح حُؼـِ

 ـ٢ــِـــخّ ػــحرـٖ حإلٓـ       ٢           ــحُـغـخؿـذ حُـظـو

 ـــــــــــــــ

 ٤ٖـغـٛـٞ رـعؼـش حُل            ٖ     ـذ٣ـخرـٛٞ ص٣ٖ حُؼ

 ز٢ـٗـغـَ حُٜـخد١ حُـ٘          ٛـٞ ؿـذ حُطخٛـش٣ـٖ      

 ـ٤ـشسـحُـٔـــ٘ ُعـــاَلكَــش           ٝأٓـــٚ حألٓـــــ٤ــشس     

 ٢ـزـَؽـُشكَـض رـخرـٖ حُـ٘          ُٔخ أطـض أعــــــ٤شس      

 ـــــــــــــــ

 ــٚ حُــضًــ٢ــ٤ـ٘ـغـُـلـ          هــخٍ حإلٓــخّ ػـِـ٢      

 َ حُـض٢ًـكـصـٖ حُـ٘غ           ٜٓ٘خ ٣ـٌـٖ حُــ٢ُٞ      

 خدسـرـخُـضٛــذ ٝحُـؼــزــ           طـٌٕٞ ُٚ حُغـ٤خدس       
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 ـ٢ـ٘ـزـػــِـ٠ ٝحسع حُـ          كـغِٔٞح ٣خ عـخدس         

 ــشحســـــٌــــ٢ حُـٝػـِـ        كـــذٙ حُـٔخـظــخس           

 ٢ـوـظـ٢ حُـزـ٘ـعـزـػ حُ       ٝكغ٤٘٘خ حُٔـٞحس            

 ـــــــــــــــ

 ـشــــ٘ــ٤ــذ حألٓـٝص٣ــ٘       ٝأخـظـٚ عـٌـ٤ـ٘ش            

 ٢ـٜـزـٚ حُــٞؿـرحص حُـ       كـٞس٣ـش حُٔذ٣٘ش             

 ـــــــــــــــ

 شـــغـ٘ـ٤ـش حُـلـكـخغـٔ        ٝصٝؿظٚ حُز٤ٜش             

 ٢ـٖ حُـضًـغـض حُلـ٘ـر        ػــخرــذس طـوـ٤ـش             

 ـــــــــــــــ

 ــخءــٚ حُؼــ٘ـهـذ ٝحؿـ        ك٢ ٣ــّٞ ًــشرــالء         

 ٢ــضًــذ حألد حُــــوــك       ك٢ ٓوظَ حُؾٜـذحء          

 ـــــــــــــــ

 قـٚ حُلـصـ٤ــٞطــرـص         كـغـ٤ـ٘٘خ ٣ص٤ق           

 ٢ـضًـٖ حُ٘غَ حُـصـك         خزٝح ٛزح ح٤ُِٔق          
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 ــخد١ـــٚ حألػــٞحؿـــطـ            ــخد١      ٘ـٝص٣ـ٘ـذ طـ

 ٢ـزـ٘ـٞح حُـــعـزــــظــكـ      ٞح أٝالد١           ـِـظـال طو

 ـــــــــــــــ

 ـٞحءـــش حألعـخثــٖ عـٓ       ٗـلـغ٢ ُـٚ كــــذحء         

 ٢ـوـظـػ حُـزــغــرحى حُـ        ٝال ٣ـــشٟ رـــالء          

 ـــــــــــــــ

 خدـغـش حألكـلخـٞ ٓـٛ        ٛـٞ ًٞػش حألٗغـخد        

 ٢ـٞكـَ حُـغـض حُـ٘ـ٘ـًـ       ٛٞ غخٛش حألصالد         

 ـــــــــــــــ

 ّٞـٜــلـٚ ٝحُـــــلـوـٝحُ        ٛٞ ٝحسع حُؼـِّٞ          

 ٢ــزــ٘ــٖ حُـخً الرـزـػــ       ٝحٌُٞػش حُٔؼـِّٞ           

 ـــــــــــــــ

 ــخّـــــٔــٜــذ حُـحُـغــ٤         خّ          ـظـٛٞ ًخكَ حأل٣

 ـذ١ـــ٘ـٌـق حُـٚ حُـُٝ ذحّ                ـــــوـٔــ٢ حُـِــػ

 ـــــــــــــــ
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 ٠ِ حألػـذحءـخً ػـٔـِـك            خء    ـٖ أعـ٘ٚ ٓـعَ ػ

 ـ٢ـــ٘ـزـــخٕ حُــزح ًـً         صزشحً ػ٠ِ حألعٞحء        

 ـــــــــــــــ

 ــخّـــؼــٚ حُـطـٔـِـٝك       شحّ          ــٖ حإلًـكـذع ػ

 خـ٤ـخً خـلــؾ٤ـٔؾ٢ ٓـ٣       ـخّ          ـَ ُأل٣ـظـــِـ٤ــرـخُ

 ـــــــــــــــ

 ـــَــ٤ـوــٖ ٣ـــَ ٓـُـٌـ    َ              ـ٤ـلـٌـخٕ حُـًـزح ً

 ٢ـ٘ـزـٖ حُــخرـــشّ رـأً    َ              ـ٤ـــِــٚ هـــٝسصهـ

 ـــــــــــــــ

 ؾخٓشـذٝ ًـزـشص طـظٜ       ش           ـالٓـك٢ ظٜشٙ ػ

 ٢ـلــٚ حُـخـــِــ٤ـكـ٢ ُـ        خّ           ـٖٓ كِٔٚ حُطؼ

 ـــــــــــــــ

 ـشــــ٤ـٜـش رــرٝ غــِـؼــ       ش           ـأخــالهــٚ صًـ٤ـ

 ٢ـــخــغـٞدٙ حُـٓـٖ ؿـ     ـش           ــذ٣ـٚ ٗــًٝـلـٞكـ

 ـــــــــــــــ

 ـــخّـــــ٤ــَ ُـِـوـرـخُـِـ٤   خّ              ـ٘ـشف حُٔـؼـُْ ٣
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 ٢ــخّ حُـ٘ـزــخ هـــــٔـــًـ خّ               ــــٚ أهـــــــــشرـُ

 ـــــــــــــــ

 ــخءـــــٔـغــذ حُــــخؽـ٣ـ٘     خء           ـٌـزـُهذ كخض رخ

 خـ٢ــغــٚ حُـــــؼـذٓـــرـ   خء             ـٞكـش ٝحُـرخُؾٌ

 ـــــــــــــــ

 َـخثــ٢ ٓـغـٞع كـِـــــُ          ـَ    ـخثـ٣ـٞٓـخً أطـخٙ عـ

 ٢ـخـغـق حُـٌـٞح حُـشؿـ٣      ٓغ ٛخغَ       ذ٣ذػٞح رخُ

 ـــــــــــــــ

 ـــٚــ٤ـــِــــخً ػـــ٤ــخًـٚ              ٝرـــذ٣ـخ ُـٚ ٓـ٤ـطـؼـ٣

 ٢ــــِـؼــشد حُــق حُـطـٚ               ُـــ٤ـخً اُــ٤ـــٝسحؿـ

 ـــــــــــــــ

 ٤ٖــــؼــش رـخُــــــٝدٓـؼـ   ٤ٖ            ـشصظـخٙ هـطـأػ

 ٢ّ ـــخً ٝكــــٞح سرـــ٣ـذػـ   ـ٤ٖ            ــٚ حألٗـــخُــٝكـ

 ـــــــــــــــ

 ـخــٜـ٘ـٕٞ ٓــخً ٣ـٌــشؿـك       ـخ         ـخّ خـزٛـهخٍ حإلٓ
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 ـخـلـ٤ـ٢ كــٞال١ رـــــٓـ        ـخ         ـٜـػوش ال طٔـظلـ٘

 ـــــــــــــــ

 ـخّـــــ٢ حألٗــ٤ش كــ٣ـغ       أخز حُشؿَ حُطؼـخّ          

 ٢ــِـخّ ػـــــش  حإلٓــعـ       كشأٟ حُزذس حُٜٔخّ          

 ـــــــــــــــ

 ـخىـــغـٔـِــذ ُـخُـضٛـر         ٣ـزـ٤ـؼــٜـخ ٛــ٘ـخى         

 ٢ِـخّ ػـــــخ حإلٓـُذػـرِ         ٣ِو٠ كـشؿخً ٛـ٘خى          

 ـــــــــــــــ

 ـشـخثــخ رخـــؼـٜـــ٣ـزـ٤ـ        ٣ِو٠ ك٤ٜخ حُـٞحٛش         

 ـ٢ِـخّ ػـــش حإلٓـــــعـ         طوع٢ د٣ٖ حُؼؾخثش       

 ـــــــــــــــ

 ـــغــخثـعـــ٣ــشدٙ حُـز        ػـْ ٣ـؼـــٞد حُـزـخثــغ        

 ٢ـزٜـي حُــشصـخـز ه        غ        ـ٣ٝوـٍٞ أٗـض حُـخث

 ـــــــــــــــ

 شـ٤ــشحً صًــٞحٛــــٝؿــ         ُـي حُـغـٔـي ٛـذ٣ـش       
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 ـِـ٢ــؼــش ُـــكـٌــشحٓــ         ٢ٛ إ طـٌـٖ ٛـذ٣ـش       

 ـــــــــــــــ

 ـ٤ـشحــؾـالً أطـ٠ رــسؿـ       ٤ش         ـوـلـ٣طـشم رخد حُ

 ٢ـِــخّ ػـخ حإلٓـرـعـ٤        ٤ش         ـٔـ٘ـٓـٖ ٝؿٜٚ حُ

 ـــــــــــــــ

 ـْـكـشؿخً ٣ـِـٞح رـالً          ْ         ـخًــٍٞ هـذ أطــ٣ـوـ

 ٢ـًـشٓـخً رـخرـٖ حُـ٘ـز        ْ           ـخًــْ ٓـ٘ـظـهـذ ٗـِ

 ـــــــــــــــ

 ٍٞـشعـأٛـالً رـخرـٖ حُ        ٞح           ـُٞــٞح ٝهـٔـكغِ

 ٚ حُـ٘ـذ١ـخ رح حُـٞؿـ٣         ٍٞ           ـظـزـ٣خ رعؼش حُ
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  واألنوارنفٌسة العلوم 
 

 نفٌسة العـلم قـمـر الـحسن سـٌدتً
 بـنـت الـنـبـً ومـا أزكى مـحـٌـاهـا                      

 فاقت على البدر عـند تمامه حـسنا  
 رآن مـجـالهــاونـور أحـمـد والـقــ                      

 فً مـكـة  ُولِـَدْت وبـطـٌبـة نـشــؤت
 ـر أراد الـلـه سـكـنـاهـالكـن بـمـص                      

 فشرفـت مصـرنا بـبـدٌع طـلعـتهـا
 والنور َعمَّ الورى من فٌض ٌمناها                     

 ور الباهًـحسنٌة األصل بنت األن
 وأبـلــج  َجـدَهــا أَْنـِعــم بــذكــراهـــا                     

 فـٌـسـةـنـوقد أتى حسن األنـوار ب
 ـاـنبً وجـداهـزور الـنبً ٌـد الـنـع                     
 د رضـٌـُت علىـوقـال جـِد إنً قـ
 هــا طــف أٌـتعـطـم فـة العـلـنـفـٌـس                     

ًَّ عـٌانا  قـد رأٌناهـ  اـفـرأى الـنب
 واهاـثـا سٌرضى هللا مـن رضانـوم                     
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 ةـاألرزاق مكرما ـوتهـلـجاءت لخ
 مـثـل البتول جهارا  فً مصالهـا                        

 اُس شوقا  عند منزلهاـنـم الـزاحـت
 ـة جـلـت ثـنـاٌـاهــاـكـؤنهـا كـعــب                        

 رتـؤصـا عن األوراد فـوهـلـفؤشغ
 أن تـرتـحـل طـلـبـا  لجوار جداها                        

 ا جـدهـا المخـتـار ٌؤمرهاـفؤجاءه
 أن تتخـذ مـصـرنـا وطنا  لمؤواهـا                        
 د وكـذاـن أحمورثـت كـرامـتهـا م
 من جدها السبط قد بانت مزاٌاها                        

 وم الـشرع وازدهـرتتبحـرت بعلـ
هـا العـلـمـا طـلـ                          با  لـرٌـاهـاقـد أمَّ
 رجـوا كـرابمهـاٌـالشافعً زارها 

 متبركا  بنفـٌسة األنـوار وهـداهـا                        
 بردتـهإذ كـان ٌـمــرض ٌؤتـٌهـا بـ

 تـدعـوا لـه ٌشفى والسر نجواها                        
 وحٌث كانت وفاة الشافعً علمت

 تته مـن علم موالهامن قـبـل مـو                        
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 د فـاضـتـقـقالت لسابلها ارجع ف
 وأحـسـن هللا بالفـردوس مـثـواهـا                      
 اءتـهـت فً وضـصلت علٌه وقال

 نت وضـوء النفـس وهـداهـا         ـأحـس                      
 باب فً شوقـجاءت إلى بلد األح
 ت شذاٌاهاـوقد فاضحٌث الحسٌن                       

 تهدتـقد آثرت ربها بالـحـب واج
 ـان مـوالهـاـرقـوأقـبـلـت تـتـلـوا فـ                      
 ذكـر واجـتهـدتـقطعت لٌالٌها بال

 وم النهار ودمع العٌن كحـالهـاـص                      
 ن الدنٌا وزٌنتهاـصامت دواما  ع

 زخـارفهـا غـضـت لعـٌناهـاوعـن                       
 دما مرضتأمر الطبٌب بفطر عـن

 ت طـبٌبً أذاق الـروح رٌـاهـاـالـق                      
 وا األنعـام راجـٌـةواستغرقت تـتـل

 ــالم وتـوحـٌــد لـربـاهــاـسـدار الـ                      
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 وفاضت الروح فً بشرى لسٌدها
 ـهــاد ألصـل نـور طـرع عــوالــفـ                       

 أمـر الـنـبً مـنامـا  َبـْعـلَـهـا َدعهـا
 اـاهـا جـر لهم فً حبهـألهـل مص                       

 نفٌسة العلم واألنـوار مـشـهـدهـا
هـشـب                         ا ٌرجوا بها هللاـرى لمن أمَّ

 اـمرهـالنون فٌها لطٌف النور ٌغ
 ض وفتح عند ذكراهاـٌـاء فـوالف                       

 اـوصلهـوالٌاء والسٌن شارات  ل
 اٌــس تـبـقى وسـر مـن عـطـاٌاهـ                      

 اـرهـوالهاء همتها فً غوث زاب
 رجـوا هداٌاهاـا ٌوهـدى لمن زاره                     

 قىـتـأنعم بـبـنـت مـحـمـد ذات ال
 ٌسـة الغـوث ال ٌـخـفى مزاٌاهـانـفـ                     

 ـلـم أمـكـٌا بنت طـه لـنا فً حـب
 نرجوا الشفاعة ٌوم الحشر ولواها                     
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  أرخ حُؼ٤٘٤ٖ ٣خ ٗٞسحً طـ٠ِ
 

 أرـخ حُـؼـ٤ـ٘ـــ٤ٖ ٣ـخ ٗـــٞسحً طــــِـ٠

 ٓـٖ حُـ٘ـــٞس حُـٔـزـ٤ٖ ٥ٍ غـــٚ                                  

 طـلـ٤ــخص ػـظـ٤ـٔــخص ٝؽــــــٞم

َٛـــخ                                   ــخ أطَـخ َّٔ ِٙ َُـ ـــِذ ْٜ َٓ  ُـصـــخثــْ 

 ٛـٞ حُـوطذ حُؾـش٣ـق ُٚ عـٔـ٤ـخ

 ٛــٞ حُـوـشؽ٢ ك٢ سطـذ ػـالٛـخ                                  

 ـٔـــخثـِـٚ ٝرـخٗــضـٝهـذ ؿـِـض ؽ

ِٚ سرـ٢ ؿـالٛـــخ                                   ْصـِِـ َٝ  اؽــــخسسُ 

 لـش ػـِـْـخسكــ٤ٖ ٝرــآــخّ حُـؼـ

 ؾـشع ُـِـلـوـ٤ـوـش هـذ عـوـخٛـخـر                                  

 ـؤٍ ٚ رـ٘ـزـٔـض غـش٣ـوـظـــٝهــذ ػـ

ْ  حُـٔـؾـشهـ٤ٖ ؽـزٟ ٓـذحٛـخ                                    ٣ـؼـ

 ظـٚ ٢ٛ حُـوـــشإٓ كـوــخَ ـغـش٣ـوـ

 ٝعـ٘ـش أكـٔــذ ٣ـؼـِـٞح ظـ٤ـخٛـخ                                  

 ــذ حُـؼـض٣ـض ُـٚ كـخــخسـٔـٞحُـأر

 رـ٘ـغـٍذ ُـِـلـغــ٤ٖ ٝآٍ غـــــٚ                                  

 ــخسف رـخُـِــٚ هـطــذـــ٢ ػـطـو

 ػـِـ٤ـٚ ًـشحٓــش ٣ـؼـِـٞح رـٜـخٛـخ                                  
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 عــالُـش أكـٔـذ ٝحُـ٘ـٞس ٣ـغــش١

 ٝهـذ ٝسػـــٞح ًـٔــخالص رـذحٛـــخ                                  

 ًٝخٕ ألصٛـــش حألٗــٞحس ؽــ٤ـخــخً 

 ٝهـذ ٝسع حُؼـِـّٞ ًـزح عـ٘ـخٛـخ                                  

 خً ٝعَ ػ٘ٚ حُـطـ٤ـٞس ًـزح ٝكـٞؽ

 طـؼـِــْ ٗـطـوٜــخ ٗــٞسحً ٝؿـخٛــخ                                  

 ٝهـخظـ٢ حُـوــّٞ ٣ـ٘ـزـ٤ـٜــْ رـؤٕ

 إلرــشحٛــ٤ــْ ؽــــخسحص طـالٛــــخ                                  

 حُـُٞـ٤ـذ كال طـصـٞٓـٞحارح سظغ 

 ٝإ سكــط حُـشظـخع كـوـذ سآٙ                                  

ٍُ رــذحِس ٓــــذٍ   كـوـذ ًـخٕ حُـٜــال

 ذ حُؾش٣ق ٝس٣غ غـٚـأرـٞ حُـٔـ                                  

 كـٌـ٘ـُض أهــــّٞ اؿـالالً ُـوــٔـــشٍ 

 ؤٕ حُـشكـ٤ـغ ارح أطـخٛــخـُـٚ حُـؾـ                                  

 كِْ ٣ـشظغ أرـخ حُؼـ٤ـ٘ـ٤ٖ ٣ـؤرـ٠

 ٣ٝـؼـِـٖ صـٞٓـٚ ُـٔـخ ػـالٛـــخ                                  

 أُٝـجـي أُٝــ٤ــخء حُِـٚ عـزـوــض

 ُـٜــْ ٓـٖ سرـٜـْ ٓـ٘ـٖ ٗــشحٛـــخ                                 
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 ٚ ٓـٖ كـوـذص ُٝـ٤ــذحً ًـزح طـؤطـ٤ـ

 أرـخ حُـؼـ٤ـ٘ـ٤ٖ ٝدٓـٞػــخً ٗـشحٛــخ                                 

 ٝكٞػ حُزلش هذ أخزص ٤ُٝذ١

ََ ٗـخثـزــخً ٣ـؼـِــٞح سرـخٛــخ                                   كـؤسعـ

 أؿ٤زٞح ٣خ ٝكٞػ حُزلش غٞػخً 

ٝح غـلـِـٜــخ رـغ                                 ُسد   ـــالّ غـــــٚـَٝ

 ٣ٔٞؽ حُزلش ٝحُظٔغخف ٣غؼ٠

 ع غـلـِـٜــخ رــ٤ٖ ٣ــذحٛـــخـ٣ٝـِـلـ                                

 ٣ٝؤر٠ رُي حُـظٔـغـخف ػــٞدحً 

 ـٞح ٗـذحٛـــخ    ـ٣ٝـئػـش كـعـشسً ٣ـؼـِ                                

 حُـشأط ٓؾٜٞدحً ؿِـ٤ـخً ًٝخٕ 

 رــذحس ًــشحٓــش ٣ـزـذٝح عـ٘ـخٛــــخ                                 

 ٝطِي ًـشحٓـش حُـغخدحص ٓـذدحً 

 ٚـؼـظـ٤ـْ رـلــن غـــــٓـٖ حُِـٚ حُ                                

خ ٗخدص ػ٠ِ حُٔخظخس ؿٜشحً  َٓ  أَ

 ـخـلــخس ارح أطـخٛـــ٤شحص حُـوـؽــــ                                

 ًٝـِـٔـٚ حُــضحٍ ٝسحف ٣ـز٢ٌ

 ــخــذ رـٔـوـخٍ طـالٛـٝؽـٜـذ حُـع                                
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َّٖ حُـضع ر٤ٖ ٣ذ٣ٚ ؽٞه  خً ٝك

 ـٕٞ ُـٚ رـٌـخٛــــخـــ٤ـٝػـزشص حُـؼ                                

 

 ضـدػخ حألؽـخَس كخٛظضص ٝغـشر

 ٝعـــذص ػـ٘ـذٛـخ ُـٔـخ دػـخٛـخ                                  

 الـكـال ػـــذ أرـخ حُـؼـ٤ـ٘ـ٤ٖ ًــ

 ـخـارح كـشع حألصـٍٞ ؿـ٠٘ ؿـ٘خٛ                                  

 ٚـكـؤٗـظـْ رـعـؼــش ٓـٖ ٗـٞس غـ

 خٛــــــخ٣ٝــــظ ُــٚ ػــــض ٝؿـــ                                  

 أرخ حُؼـ٤٘٤ٖ هذ ػـطـشص ٗـظـ٢ٔ

 ــخـرـٔـذٍف كـ٤ي ٝؽـــ٢ٗٞ طـشحٛ                                  

 ػـغخ٢ٗ رـخُـٔـذ٣ق أكـٞص كـٞصحً 

َْ سظ                                   أُْسِظـ٢ِ أكـٔـذحً ٝأٗــ  خٙـــَٝ

 ٝٓخ ٣ُْشِظ٢ حُلز٤َذ ٣ٌٖ سظ٤خً 

 ُـشد حُـؼـشػ ٓـٖ ٗـٞس ًـغـخٙ                                  

 ٝطِي ُطخثـق حُـوـشؽ٢ ؿـِـض

 ػـــزـض ُـٔـٖ أكـذ ُْٝ ٣شحٛـخ                                  

 ض ٗـظـ٢ٔأرخ حُؼـ٤٘٤ٖ هذ أخـِ

 ـٚ ـٝػـزسحً ُـِـــٜـخُـش ٣ـخ رـٖ غ                                  
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  زخً ع٤ذ١ ػزذحُؼ٤ِْ حُزٌش١ٓشك
 

 خً ؽ٤خ٢ حٌُش٣ْـشكزـأٛالً ٝعٜالً ٓ

 ؽـشكـظـ٘ـخ ٣خ عـ٤ـذ١ ػـزذحُؼـِـ٤ـْ                          

 الً آٍ ؿـٞدس ٓـشكـزـخً ـالً ٝعٜـــأٛـ

 كخف حُؼز٤ش ٓغ حُؾزٟ ٛذ حُ٘غ٤ْ                          

 ٍذ ٝكـغـ٤ـ٘ـ٘ـخـٔـلـؽشكض ٣خ رٖ ٓ

 ٝحػـزس ؿٜـخُـش ػـخؽـن ٝعـوـ٤ـْ                          

 ـَ رـٞؿـٜـــٚـذ أغــٚ هــًٝـؤٕ غــ

َّْ حُع٤ـخء كَؤرٛذ ح٤َُِ حُزٜـ٤ـْ                            َػـ

 ـٍذ ٝسػـٞح حُـظـوـ٠ـٔـلـأًشّ رآٍ ٓ

 ٘ـخس ٝرلش رشًخص ػـ٤ْٔـحُ ُٖ ـعل                          

 رغػ حُـٌـلـٞف رـزـ٤ـؼـشٛزح حُز١ 

 ٝحُ٘ٞس كخض كؤٗؼؼ حُوِذ حُغو٤ْ                         

 رـخ٣ؼـظٚ ٣ـٞٓـخً كـؤدسًـ٢٘ حُـصـلـخ

 ض حُـ٘ؼـ٤ـْخ ٗـِٖ رؼـذ ًـذس ٝحُؼـ٘ـٓ                         

 ش ٤ُغض صـ٘ؼـظ٢ـٝهللا هٍٞ حُؾؼ

 ٝؿـٍذ ٣ـٜـ٤ـْـئحد١ رـخص ك٢ ـٌُٖ ك                         
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 ٘ز٢ـحُ ـخٕ عٟٞذف حُِغـٝهللا ٓخ ٓ

 ٝحرٖ حُ٘ز٢ ٝٓخ هصذص عٟٞ حٌُش٣ْ                      

 ٢ ٝحٗـــِـضـٞٗـ٤ـشص ػــذ هـٝهللا ه

 رـٌـٔــخٍ رـٌــش١ ُـٚ خـِـن ػـظـ٤ــْ                      

 ٚـجظُ ـخد١ حُ٘ز٢ ٝؿـُض ُِٜـوـظـٓخ حؽ

 حغـٔــجٖ حُـوـِذ ٓـٖ ؽـٞم أُـ٤ـْ اال                      

 ٓخ ر٤ٖ ص٣ـ٘ـٍذ ر٘ض عـزـػ ٓـلـٔـذٍ 

 ـذ١ أهـ٤ـْـٌـش١ ك٢ ٝؿـزـذ حُـ٤ـٝحُغ                      

 كـٞس٣ـش حألٗــٞحس ؿـجـُض سكـخرٜـخ

 ِظ٢ ٛـٞ عـ٤ذ١ ػـزـذحُؼـِـ٤ـْـ٤ـٝٝع                      

 ٣خ سد رخُٜخد١ ٝرـٌـش١ حُـلـٔـ٠

 ـٞحس ٝحُغـش حُـلـٌـ٤ـْ ــٞدس حألٗـٝرــ                      

 كخؿض١ حُ٘ز٢َّ ػٖ حُـ٤ٔغ ٌٓخسٓخً 

 ْـ٤ز٘ـخ ػـزـذحُؼـِـ٤ـــٞحء كـزـٝحسكـغ ُـ                      

 ٝحهزَ ؿ٤ٔغ حُلخظش٣ٖ ٝسظـ٘ـخ

 ـْـخٍ حُـؼـذ٣ـلـٝحٗـظـش ٝرـذٍ ؽـذس حُ                      
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 زٍش ٝرـوـ٤ـؼـٜـخأسؿـٞح حُخـظخّ رط٤

 ًٝزح حُؼزخص ػ٠ِ صـشحغ ٓـغظوـ٤ـْ                        

 أسؿٞح حُؾلخػش ٝحُخظخّ ػ٠ِ ٛذٟ

 ـذ حُــٔخٍ ٗؼـ٤ـْ ـٜـٖٓ ؽ حً ٝؿــٞحس                        

 ٣ـخ سد ٓـخ حُـزــذحد١ ػـطـش كـٔـٚ

 حُـٌـش٣ـٌْـش١ ٝحُـــذ ـزـرـٔـذحثق حُ                        

 صــَ ػـ٠ِ حُـٜـخد١ حُـ٘ز٢ ٝآُــٚ

 خٙ حُؼظ٤ْـشحٓش صخكذ حُــرلش حٌُ                        

 ٓـٖ سحّ إٔ ٣٘ظـش ؿـٔخٍ ٓـلـٔـذ

 ظش حُزٌش١ رح حُـ٘ـٞس حُؼـٔـ٤ـْـ٤ِ٘ـك                        

 ٘ضـض٣ـٛزح حرٖ ؿٞدس ٝحُشكخد ط

 َ حُـــٔـخٍ ٝعـ٤ـْـكـِزـذس ك٢ ـٝحُ                        

 خّ طـِٜـِـضــًٝؤٕ ظخكـ٤ـش حُٔـو

 خس حُٔـوخّ ٓـٖ حُـع٤خء ٗؼـ٤ـْــٝص                        

 خُـٜـخًٝؤٜٗخ رغطض ًلـٞف ٝص

 ٝحُـؼ٘ـزش حُـلــٞحف صــخس ٗـغــ٤ـــْ                        
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 ًٝؤٕ ؽٔظ كغ٤٘٘خ هـذ أؽـشهـض 

 ْـك٢ ٓـًٞـذ حألٗـــٞحس ٝٛــٞ صػــ٤ــ                      

 ٚـٓـخ ُـِـــ٘ــخٕ طـٞحكـذص أُـطـخكـ

 ـْ ـرـشثـ٤ـغـش حُـذ٣ــٞحٕ رحص حُــؾــ٤ــ                      

 ـشٟ عـ٤ـذ١ـٓخ ٛزٙ حألٗـٞحس رـؾ

 ْـًٝؤٗ٘خ ك٢ سٝظش حُٜخد١ حُ٘ز٢ ٗو٤                      

 ٙـشم ٗــٞسـٛـزح سعــٍٞ هللا أؽ

 ـٞ كـِـ٤ـْـك٢ ٓـًٞـذ حألٓـــــالى ٝٛ                      

 ش ٓـشكـزـخً ـ٘ـَ حُٔذ٣ـ٣خ ٓشكزخً أٛ

 ذحُؼـِـ٤ـْ ــزـ٣ـخ ٓـشكـزـخً ٣ـخ عـ٤ـذ١ ػ                      

 ٞحـلـٍٞ كغخٓػزسحً ارح رخف حُـٜ

ٍٞ ٝحٗـٝحه                        ـشٝح ُـغـوـ٤ـْـظـعٞح رـؼـلـ
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  الـَقـِصـٌـَدةُ الـَخـْضـرٌـةُ 
 

 وفً ذْكـِر ُمـوسى الـَرْمـُز َخـْضُر إَِشاَرة                 
 لـٌـْفـَنى ُمـَراُدَك فً ُمـِرٌـِدَك بـالــُرْشــدِ                     

 َوُدوَن اْصـطبـاِر السـالـكـٌَن لَخـْضـِرهـم   
َض أَْهـــلُ اإلِْعـتراِض إِلى َطــْردِ                      َتـَعـــرَّ

 َوفِـً َمـْجـلِـِس األُْسـَتـاِذ قُـْدُس َحـَضابِـر     
ــاِن الـفُــُتــوِح َمــَع الـَمــَددِ                      ٌَّ  َوَكـْوَثـُر َر

 ه  باألْنـَفــاِس َواْحــَفــْظ لِــســـِرِه        ـاقِـْبـَورَ 
 َوَخــِل ُكـإوَسـَك ِمـْن ُغـُروِرَك َوالـَعــدِّ                    

 ـٌِن الـنـاِسـِكـٌَن أمـاُنـهـــا ـْرُق َســفِــَوَخـ
 َوفًِ الـَسـْتِر َتـاج  لـلـَكـَراَمـِة والــرْفــد                  

 ـِل اللـِه َبــْحـــُر َكــَرابِـــم             ـُة أْهــُصـْحـَبـوَ 
ـــمِّ الـَعــارفِـ                   ٌَ  ـٌَن فـفـً َسـْعــــدِ َوَواِرُد 
 ـَراِر الـَسـالِـِكــٌَن لِـَكـْهـفِـهـــم           ـَوِعـْنـد فِــ

ـقِـٌـَقـِة بِالِـرْفـدِ ُتـَزاوُرُهـم َشـْمـُس الـحَ                     
ا َفـتى   ٌَ  وصـحـَبـُة أهــِل اللـْغــــِو ُتـْهـلُِك 

 َكـمـْن َعـاَش َفـْرَدا  بِالـقُـُبـوِر بِـال َوْفــدِ                   
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ــَع األَْوَقــاَت بالـلْغــِو الهــٌــا                ٌَّ  َوَمـْن َضـ
 َكـَمـْن َهـَدَر الـُدرَّ الـَنـظـٌـَم ِمـن الُعـقــدِ                  

 وخـٌـُر وُجــوِه الـبِـِر َقــْصــد  ُمــَجـــرد  
 وُطْهـــر  وَتـْسـلِـٌـم  َوُجـود  مَع الـُرْشــدِ                  

 ْدُق الَعـَزابـِم والَمـِسـٌُر عـلى ُهـَدى        وصِ 
دِ                    َوإٌَـَثـاُر َمـْن َتهـَوى َعلى الَنْفـِس والنِّ

ـَرى       ــَوَمـْن َراَم أَْجــَر ال ٌَ ـا  َولَـْم   ـبِِر َمـنَّ
ـَع الــِوْرَد بِالـَعــدِّ                    ٌَّ  فِــَعــالَ ُمــِرٌــد  َضــ

ا َفـَتى ـْم ُتـِرْد َزْهــَوَما لَ  ٌَ  ـَو الـَكـَراَمــِة 
 َسـُتـْنـَصـــُر َحـْتـَمــا  بِالـَتـؤٌِـٌـد َواَل ُبــِد                   

 ـِرٌـَق َوِسـٌـلَـة  ــَوَما ُدْمـَت َتـَتـِخـَذ الـطِ 
 لِـَتْجـَمـَع َمـالَ الـّنـَاِس أَْبـِشــْر بِالـَصــدِ                   

 ــا  ـَراِم َتـَوُرعَ ـَتـَنـْزَه َعـن الــَمــاِل الـحَ 
 َوَخــلِّ َسـبِــٌـلَ الـُمـوبِـَقـاِت إِلى األََبــدِ                   

 َعـة   ـَوفًِ الـبِِر ِسـِر الـِسـِر َوالُجـوِد ِرفْ 
ـفِـٌـُض ِمَن الـَمـدِ                    ٌَ  َوبِالـُبْخـِل َتـْقَطُع َما 
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ا َفـَتى ٌَ  ُخْذ الَعـْفـَو فًِ ُحلَِل الَسَماَحِة 
 ُتـْفـتـَّح لََك الـَحـَضــَراِت َفـْتَحــا  بِـال َردِ                   

ا َفـَتى   ٌَ  َوَرْفـُع الِجـَداِر ُهـَو الُمـُروَءةُ 
ــِد                    َوُصـْنــُع الـَمـَكـاِرِم فًِ ُمـِحـبِـك َوالـنِّ

 َوفًِ َكـْلـِب أََهـلُ الَكْهـِف ِسـُر بَِشاَرة         
 بِـؤَنَّ اإلَِســـــاَءَة اَل َتــُضـــُر َمـَع الـــودِّ                             

 فـَغـاٌـُة أهــِل الــوِد فُــْرقـاُن َمـْشَهـد         
َس بـالـَكـَمــالِ                    إلـى األَبــدِ  لــفــْرد  َتـَقــدَّ

 َوِســُر َبــَقــاِء الـَعـاِرفِـــٌَن َفـَنـاُهـــُم                  
 بِــَمـْشـَهــِد َتــْفــِرٌــِد الـَجــاَللَـِة لِـألََبــدِ                  

ا ُمـرٌُِد بِـَصْحـَوة              ٌَ  َوِمـْن َبعـِد َمْحـِوَك 
 ْف لَِجـْمـِع الــَزاِد َواهـَرْع بِـالـَجـدِ َتـلَـطـ                 

 َفـلـٌـَس َكــِرٌـَم الـِذْكـِر َمـا َزاَد ِوْرُدهُ            
 ـو الـــودُ ــاِرفِـــٌـَن ُهـــنَّ ِوْرَد الـعَ ـولَـكِ                  

 َوَما ُدْمـَت َبـٌَن الـِوْرِد والـوِد َقـابِـَمـا  
 ـدِ ـــْبـلُـَك َمـْوُصـول  َوِدٌـُنـَك فًِ َرشَ حَ ـفَ                  
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ـا    ٌَ ْفـَس َوَتـِسـٌَر َفـانِـ  َفَما لَْم ُتَخـلِّ الـنَّ
 َفما ِزْدَت فًِ َطلَِب الَقِرٌِب ِسَوى ُبْعـدِ                    

 ومـا لَـْم َتـُكـْن ُتْغـنِـٌـَك َنـْظـَرةُ وِدَنـا   
ٌُـْنـقِـَذ الَغـ                    ـدِّ ـَفـلَـْن  ٌَ  ْرَقـى الـنِـَداُء بِـال 

ْنَبـسُط الَعـطاُء بـحكـمـة         ٌَ  وفً الَمنِع 
 َوَقـْتـلُ الـُغــاَلِم ُهـو اإلَِشـاَرةُ بِـالـِوْردِ                    

 وما الفـْقـُد إال الـوْجُد َفاْفَهْم إَِشاَرتً   
 ـوِد بِـال نِــدِ ـَوبِالـَنـْفـً إِْثـَبـاُت الـُشـُهـ                   

ــة        ٌَ  َوَتـبـلُـُغ بِـالـِرْضـــَواِن أَْبـلَـَغ َغـا
 َوبالـسـْخـِط إِْحـَبـاط  لعـْهـِدَك والــِوْردِ                    

ِعـٌـِه َحـقِـٌـَقـة    ـُكــْن َمـا َتـدَّ ٌَ  َومـا لَـْم 
 ابِـُق َما َتـْطـِوٌـِه ِمـَت َعـلى ِضــِد  ـٌُـطَ                    

ٌُـْكثُر الَشْكَوى َمَع الُحِب َصاِدق           وال 
ـْقَهـُر الـوسـواُس َصـْدَرا  بِـه ِودُ                     ٌَ  واَل 

 َكـَراَمُة أَْهلُ الَحً َصْوُن ُعُهـوَدهـُم  
ْسَتوي الِرْضوَ                      ٌَ  اُن فًِ الَفْقِد َوالَوْجِد َو

 َفـُخْذ ُسـلَم التسلٌِم ِمْعـَراُج وصلِـنـا                     
 لـُزْهـــدَوَسـبِـْح لِـَربِـك بِالــِوَداِد َمـَع ا                   
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 رخ٣ؼض ؽ٤خ٢

 

 ــش ػـــ٤ـذـــظـخس رـغــغـــأصحٍ حُـ

 كـــخد حُـٔـشر٢ ٝرــخٕ حُـلـزـ٤ـذ                                        

 ظـ٢ــِـــوــ٠ ٓــٔـض أػـخٗـ٢ ػـ٘ـًٝ

 رــ٤ـــذ١ دٝح١َ ٝأسؿـــٞح غـزـ٤ـذ                                        

 ــٞسٙــــخ ٗــ٘ــ٢ عــــَ ػــ٤ـ٘ـلـًٝـ

 ٝأ٣ـوـٖ عـــش١ رـؼـٜــذ هــش٣ـــذ                                        

 ــٚـــذ صـ٘ـظـــشحً ٝهـــض عــؤدسًــكـ

 رـؤٕ حُـٔـشرـ٢ ٝس٣ــغ حُـلـزـ٤ــذ                                        

 لـ٠ـخُـعــظ رـذص رــٔــؾــَ ُـظـً

 ٣ٝـــذ رــؼــٜـــذ ٗــذحٛــخ ٣ـطـ٤ــذ                                        

 ـٞســــِــذٟ ؿــ٢ ُـخــض ؽـ٤ـخ٣ـؼـكـز

 ٝهـذ ؿـخد ػـ٢٘ ٝرـخٕ حُـلـز٤ـذ                                        

 ــٚـــلـــ٠ ًــــ٢ اُـــذدص ًـلـــٞكــٓـ

 كـٌـخٕ حُـظـــِـ٢ رـ٤ـذ حُـٔــــ٤ـذ                                        

 ٚــذٟ كــ٤ـــخسحً ُــــــُض ٗــــٝآٗـــغــ

 ٝٗـٞد٣ـض ٓـٜ٘ـخ ُـٞصـَ ٣ـطـ٤ـذ                                        

 فـدنـدنـت ذكــري وهـــو حـاضـري
 ووجهـت وجهـً جـمـال الحبٌب                                    

 ــشــــرواـونــادى الـمــنــادي أال أب
 أال قـد رضـٌـنـا ورضً المجـٌب                                    
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  أٗض حُٔشحد
 

 زح حُٔـش٣ـذ ٝٓـوـصـذ١ـأٗض حُٔشحد ً

 ٝؽُٜٞد ٝؿٜي ؿخ٣ظ٢ ٝٓشحد١                             

 أٗخ ٓخ هـصـذص ٖٓ حُـ٘خٕ ٗؼـ٤ـٜٔـخ

ٍٚ رـخد١                               اال ألؽـٜــذ ٗــــَٞس ٝؿـ

 ٓخ هصذ١ حُلـٞس حُؼـ٤ٖ ٝكـغـٜ٘ـخ

 ُـٌـٖ ُـٞؿــٚ حُِـٚ ًـخٕ ٝدحد١                             

 ٚ حُـٔـِـ٤ـي ارح طـــ٠ِ كـغـ٘ـٚـٝؿـ

ٌِـَشْص رٚ سٝك٢ ٝرحد كئحد١                              َعـ

 شغ حُـٔخٍ ٓـؾـخٛـذحً ـٝأرٝد ٖٓ ك

 ـشد ك٢ كـَِ حُــٔخٍ حُ٘خد١ـُِـل                            
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 حُــظــلــش٣ــذ 

 

 ٓخ ُْ طـٌــٖ ٓـغ حُـٔـشحد ًـش٣ـؾـش

 ٝحُش٣ق ٣لِٜٔخ كِغَض ٓـش٣ـذح                               

 ٝٓخ دٓض ُْ طصٖ حُؼٜـٞد رـٞدٛـخ

 كـال طـذػـ٢ هشرخً كؤٗض رـؼـ٤ـذ                                

 ٝٓخ دٓض طؤٗظ رخُٔال٢ٛ ٝحُغٟٞ

 كؤٗـغـي أٝٛـخّ ٝأٗـض ٝكـ٤ــذ                               

 كـوـْ رـخُـــالُـش ٣ـخ ٓـش٣ـذ ٓـٞكـذحً 

 ٝحُـضّ آخٓخً ُغَض ػ٘ٚ طلـ٤ـذ                               

 ٝحخِغ ػزحس حُـ٘ـلـظ أهـزـَ طخثـزـخً 

 ٝحعـذ ػ٠ِ رخد حُِٔي كش٣ذح                               

 ػ٠ِ حُٜخد١ ٝأٛـَ حُٔـؼـ٤ـش ٝصَ

 كـل٢ رحى كـظق ًـخٓـَ ٝٓـض٣ـذ                                           

                               

 

 



  

135 
 

  حُوص٤ذس حُٔٞصُٞش
 

 ٝحُِـٚ ٓـخ كـ٘ـغ حُـ٤ـٔـ٤ٖ رـؤٗـ٘ـ٢

 ك٢ ػـضس حُـلـشدٝط ٝحُــ٘ـخص                             

 خـ٤ـشٝٗـ٢ رـخُـٌـ٘ـٞص ٝأكـٔـذُـٞ 

 ـذ عـ٤ـذ حُغخدحصـالخـظشُص أكـٔ                             

 ٛـٞ ًـ٘ض أٗــٞحس ٝرـلـش ٓـؼـخسف

 شحٍس رـٚ حُـزشًــخصـٛـٞ عـش أعـ                             

 ٛٞ ؽـخكـغ ٝٓـؾـلـغ ٛـٞ ؽـخٛـذ

 شصخصـؽذس حُؼٛـٞ ِٓـؤ١ ك٢                              

 ٚ أٗـ٢ أعــــ٤ش رـذسرــــٚـأٝػـذطـ

 خسكـ٤ٖ ػزخصـٝػـِـ٠ صـشحغ حُؼ                             

 ٕٞ ٓـٞكــذحً ـػـخٛـذص غــٚ إٔ أً

 ِـٚ رـخُـلـشًـخص ٝحُـغـٌـ٘ــخصـُ                             

 ٚ إٔ ال أٓـ٤ـَ ُـلـشٓـشٍ ـػــخٛــذط

 ٝأالصّ حألرًــــخس ٝحُـذػــــٞحص                             

 ػخٛذطٚ كلع حُؼـٜـٞد ٝصـٜٞٗـخ

 ٝٝدحد أؽـ٤ـخخـ٢ ُـ٤ـّٞ ٓـٔخط٢                             
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 ٝحُـزٍ ػـْ حإلٗـٌـغـخس سظـ٤ـظـٚ

 ػـٞرـخً رٚ أٓع٢ ا٠ُ حُلعشحص                             

 خً ـالصٓـٕٞ ٓػخٛذص أكٔذ إٔ أً

 ُصالطٚ ٝحُغ٘ش حُـشحء ٝح٣٥خص                             

 أٝػــذطـٚ إٔ ال أٓـ٤ــَ ُـــــ٤شٙ

 هذ رؼـظـٚ سٝك٢ ػـ٠ِ حُطخػخص                             

 رغػ حأل٣خد١ ُِـظشحكـْ ؽـخكـؼـخً 

 ٝحُغؼذ أدسًـ٢٘ ُذٟ حُلـشحص                             

 ض سر٢ رـخُـــٞحس اهـخٓـشكغـؤُـ

 ك٢ أهذط حُلـخالص ٝحُـذسؿـخص                             

 ٝؽــشرـض ٓـٖ س٣ـخٗـٚ ًـؤعــخً 

 ٣ش١ٝ حُـلـئحد ٝغـخرض حألٝهخص                                
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 وحدت مشهودي
 

 ونً عن لوامع غٌرهـٌـت عـامـعـت

 فوحدُت مشهودي وأغمضُت ناظري                         

 رارهـت أسـلــجـٌنً وانـى لعـلـجـت

 ريـاضـو محـاُر وهـٌـت األغـالشـتـف                         

 هـابـقـد بـنـعـاي نـف وَ ـحـُت مـفرأٌ

 ريـاطـم  ٌجول بخـن وهـُت عـٌـنـوف                         

 ا  ـارقـِة غـٌـمعـِس الـٌُت فً أُنْ ـبقـف

 ريـاصـنـار مـررُت منً وهو صـوف                         

 أغمضُت طرفً عن سواه ولم ٌعد

 ريـواه وصار ذكري ذاكـدي سـصـق                         
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  دـــرٌــمــزاد ال
 

 ال كل من لـبَس العـمـابـَم سـٌـد
 وال كـل من سجع الكـالم عـلـٌـم                              

 وال كل من جمع الرواٌة عـالـم
 وٌا لـٌـت مـن رام الـغـرام ٌـدوم                              

 لكن طرٌق القوم صدق ووصلة
 وزهــد وإخـالص لـوجـه كـرٌــم                              

 بحضرةوورع وطهر ثم أنـس 
 ومـظهـر تـقـدٌـس ونـٌـل نـعـٌـم                              

 تخلً تحلً والتجـلً بـمـشهـد
 ومــرآة أســـرار بـهـا الـتـكـرٌــم                             

 فما لم تكن بكـمـالـه مـتـحـقـقـا  
 ٌــمفــال تـدعـً قــربــا  وأنـت أثـ                             

 والزم سبٌل اإلنكسار مع التقى
 لعـلك تـبلـغ مـن عـطـاه عـمـٌـمـا                             
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  طلعة البدر فً فضل مجالس الذكر
 

 للـذكـر فً جـمـع األحـبـاب نـفـحـات
 وكـمـال فـتح وأسـرار وبركـات                               
 واتـفـقـوا تـواتـر الـقـول باإلجـمـاع

 أهـل العـلـوم بـتـوثـٌـق وإثبـات                               
 وعــدد الـقــوم أقــواال  مـصـنـفــــة

 بـؤنـه سـنــة  ورفـٌـــُع قـربــات                               
 ةـبـاطـم قـلـلُ العـلم ٌنكر الفضلَ أه

 رض وعاهاتـه مـول بـهـإال ج                               
 ا  ـتسعـات مـنـن الجـذاك روض مـف

 اتــم آٌـالل ثــور جـوه نـلـعـٌ                                
 هـتـاللـً جـح فـبـر وسـذكـفارتع ب
 اتـاتَح وكنوَز لطٌفـى المفـقـلـت                               
 ة  ـحـابـواِر سـَك باألنـرى المالبـوت

 فً موكب النور أفواجا  وراٌات                               
 ال  ـبتهـه هللا مـب وجـلـطـل ٌـكـوال

 الوجُد باد  ودمع العٌِن َعَبراتو                               
 واـصلـغاب الظالُم وتم النور وات
 وسنا الجاللِة الحت منه بركات                               
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 تـعـفـِر هللا وارتـذكـاُم بـمقـب الاـط
 بوارق األنس عن روض وحجرات                           

 وكؤن شمَس الضحى بانت ألعٌنهم
 وبدا الجمالُ وتم الـوصـلُ سـاعـات                           

 فاحت نسابـمـه من بـعـدهـا الحـت
 للعـٌن قـبـتـه والـمـسـك عـطــرات                           

 تماٌل الجـمع وجـدا  بعد ما طـابـوا
 وكـؤن نـورا  بـدا من حضرة الـذات                           

 ٌا سعدهـم ورسـول هللا نـاظـرهـم
 وكـٌـف ال ودلـٌـل الـقـــــوم آٌــات                           

 وعـٌنـاك ال تعـدوا أٌـا طـه اصبر
 وبـنـظـرة المصطفى الشك بـركـات                           

 ال  ـبتهـالحمى بالمدح موراح حادي 
 بـشمابـل جـلـت عن وصف كلمـات                           

 فـعـرفـت أن رسـول هللا زابـرهـم
 وار شــاراتوعـلٌه من حـلل األنــ                           

 وكـؤنـه قـمــر  مـن حـولـه نـجــم  
 فً جـنـة الخلد والفـردوس جـنـات                           
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 أٌـن الـرجـــــال 

  

 مـمـهـاب والـبـال ذوي األلـرجـأٌن ال

 ـل الـجـود والـكـرمـأٌن األحـبـة أه                      

 دواـهـتـل واجـوا اللٌـذٌن أقامـن الـأٌ

 بالذكر والشكر ما ركنوا إلى األمم                      

 قد جاهدوا النفس زكوها وما وهنوا

 دا  لربهمـرٌـفـه تـوجـوا الـلصـوأخ                      

 واـمـسـذل واتـحتى تحلوا بوصف ال

 مــهـذلـا  لــرمــزة كـــم عـــهـالـؤنـف                      

 مـتـاونـهـنً ودي تـم بــأراكً ـما ل

 مــعـنـر للـم الشكـود ثـورد والـالـب                      

 اـتهـنـا وزٌـٌـدنـً والـانـوا األمـدع

 دمـنـات مع الـوبـد تـهـددوا العـوج                      

 واـنـهـا وال تـدنٌـدعوا المالهً وال

 مــمـغ  عـالـز  بـه عـة اللــاعـفً ط                      
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 جُ ـنـه تـلـمـف حـدا حساب فخفـغ

 مـإن الملٌَك حسٌب فاحفظ النع                          

 هـوار أوصلـورد حبل من األنـوال

 راَر والحكمـقى المفاتَح واألسـتل                         

 والزم الشٌخ واألحباب مصطبرا  

 ن لٌس ٌنهزمـٌة حصـالمعفً ـف                         

 ل ومن حسدـوطهر القلب من غ

 ف والشٌمـرٌم الكـن سخٌا  كـوك                         

 نـركـا وال تـم فارقهـآثـمـودع ال

 م  ـنِ ـتَ ـت ُمغْ ـوقـٌن وكن للـلـافـللغ                         

 هـالة على طـر بصـمـعـمر الـوع

 قاه فً الحشر شافعنا ومعتصمتل                        
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 ٌـا مـدعـً نـسبـة للـقـوم 

  
 ٌـا مـدعـً نـسبـة للـقـوم بهـتـانـا

 والـقـلـب أسـود  حـسـاد  وغـٌرانـا                             
 أظهـرت من عمم العرفان ظاهره

 وبـبـاطـن األمـر أحـقـادا  وأوثـانـا                             
 طـهـر فـإادك بالتـسلـٌم تعـرفـنـا

 فـالـلـه ٌـمـنح باإلنـعـام إحـسـانــا                             
 والـفـضل هلل فً مـنح وفً مـنع

 ال تعـترض تنطرد جهال  ونسٌانـا                             
 لم ٌحتـكـر فضلـه أحـد  وٌـمـلكـه

 لـبـحـر من فٌضه للناس رٌانـاكـا                             
 وانظر عٌوبك ٌا هـذا وأصلحهـا

 دع الخـالبـق لـلـخـالق عـرفـانــا                             
 فالحق ٌعطً بال كـٌف وال مـثـل

 ٌا مدعً الشرف والتقرٌب إٌمانا                             
 ٌا مدعً الحب واإلكـرام تظهره

 والقلب فً ظلمة من حقد شٌطانا                             
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 الصوفـٌة صـفـوة عـبـاد هللا 

 

 وبـالـفــرقـان لـلـصـوفـً وصــف
 إذا مـا رمـــت مـعـرفــة الـرجــــال                           

 فهـم ٌـمـشـون باألكـــوان هـونـا
 ألن الـقــلــب فـً ســـاح الـجـمــال                           

 وقـولـهـم الـســالم إذا دعـاهـــم
 مـنـاد الـجـهــل ٌـدعــوا لـلـجـــدال                           

 فـقـد غـابـوا بـنــور ثـم طـابــوا
 ـــالوزهــدوا مـا ابـتـغـــوا إال وص                           

 لرب الـعـرش قد باتـوا سـجـودا
 وقـامـــوا شــاهــدٌـن بـكـل حــــال                           

 وغـٌر هللا ما قـصدوا نـعـٌـمـــا  
 وال دنٌــــــا وال جــــاه وال مــــــال                           

 وقد حفظوا الفروج وقد أنابوا
 لـوجــه اللـه فـً عــزم الـجـبــــال                           

 وهجروا الزور ثم اللغو ورعا  
 بـتـقـــوى ثـم زهـــد وامـتـثـــــــال                           

 وذكروا ثم ذكـروا عـند ربهـم
 بـقـدس فـٌـه أنــــوار الــكـــمــــال                           
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 ـم أهـل الـنـعـٌـم وقد جازاهـم فـه
 بـغـرفــة وصـلـه شـهـدوا الـجـمــال                          

 بمـا صـبروا عـلى مــر الـبـالٌــا
 ومـا وهـنــــوا لـهــا فـً أي حــــال                          

 ٌـلــقــون الـتـحـٌـــة كــل حــٌن
 ذا الـتـسـلـٌــم مــن رب الـجـــاللكــ                          

 كـفـاهــم رفـعـة األسـتـار حـتى
 ٌـرون الـوجـه كـشـفــا  ال مـحـالـــة                          

 وٌـتـجـلـى الـمـلـٌـك لهــم بـود
 نـعـٌـمــــا بـالـشـهــــود بـال مـثـــال                          

 واصطـفـاهــمكـرام قد تصفـوا 
 بـكـشـف الـحـجـب قـد نالوا الـنـوال                          
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 الـطـٌـبــة 

 

 بشٌخً عرفت الحق وهللا خصنً

 بهذا الشرٌف العارف الربانً                           

 إمــــام  عـزٌـز عـارف ذو جـاللـة

 حـبـبـتـه وإلى النعـٌـم دعانًأ                           

 عـٌنـاه من نــور الـنبً تـكـحـلـت

 وبـكؤسـه درر الـعـلـوم سقانً                           

 ورث الكمال مع الـجـمال مـطهـرا  

 بـسـط العـطـا وبعـطفـه زكانً                            
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 أفٌقوا ٌا بنً ودي

 

 وُهب وا من ثبات واسمعونً  ا     وـٌقـأفدي ــهـنً عـأفٌقوا ٌا ب

 ونًـمـتـذلـخـلخدمة أمرنا فـا        امـٌـم قـكـبـسـنت أحـأتٌُت وك

 ورحُت مإذنا  وبكت عٌونًي       ا آل ودـا  ٌـــادٌـنـت مـرخـص

 معونًـتسـالح فـفـادي للـأنا       وـــقـٌـفـسى تـعـم فـكـٌـبر فـأك

 علٌهـم       عـالماُت الغرور تجاهلونًأرى قـومً وقـد بانـت 

 أرى حَب الظهـور على أنـاس       تـنـطع كل جـهـلـوا فـنـونـً

 وطفت بكؤسنا أسقً العطاشى        وطـفت بحٌهـم فتجاهـلـونً

 وجدُت كإسهم تحوي هواهـم         فعدت بشربتً تبكً عٌونً

 نسوا معٌنًفكـل قـد هـوى لـمعـٌن شـرب        وكؤس غواٌة و

 أنــادي ٌـا بـنً ودي كـفـاكــم        تغافـل فافهـموا فالحق دٌنً

 كفاكم ما مضى لـعـبـا  وزهـوا         وقوموا بالشهادة وافهمونً

 دعوا اللذات والشهـوات طرا          وحــب للـظهـور وتابـعـونً

 حزونًفـؤٌـن اإلنـكـســـــار وأٌـن ذل        وهمة صادق تجلوا 

 وأٌن دموعكم باللـٌـل شـوقـا          وأٌن الوجد فٌمن ٌسمعونً

 أراكم قد لـبـسـتـم ثــوب دٌـن        علٌه غمامة تخـزي عـٌونً
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 تمهل ٌـا مـرٌـد 

 

 نـبت لمن علٌه رداء دٌـجـع
 الح ولٌس فٌهـر بالصـاهـظـت                           

 ا ـ ذبـدعً األحوال كـتطاول ٌ
 دوا علٌهـبـوم ال ٌــقـال الـوح                           

 وم زورا  ــقـلـَسُه لـُب نفـٌنس
 وم فٌهـات القـمـدوا سـبـوال ت                           
 دـامـوال ٌدري مقامات المح
 رٌق من وصلوا إلٌهـوكٌف ط                           
 دواـعلٌه مظاهر الجهال تب

 هـٌـقـسه هذا الفـب نفـسـحـوٌ                           
 فحال القوم عرفان وصمت

 هــٌـبـا نـة ٌـرامـكـلـتر لــــوس                           
 دا  ـتمهل ٌا جهول وكن مرٌ
 ت أراك فٌهـسـشٌخ لـزي الـف                           
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  ل وديـٌا أه
 

 ا  ــرمـكـً تـبرونــل ودي خــا أهـٌ

 د قلوبناـعـداء بـدواء لـف الـٌـك                     

 ا  ــفـلهـٌن تـنـحـزق بالــمـً تـبـلـق

 اـٌننـل بعـسٌـدرارا  ٌـدمع مـوال                     

 اـنـلقـل تــبـك أقـرد منــجـوا تــالـق

 اـلنـو قدس تجـإادك فهـر فـطه                     

 أغٌاري وجردت مقصديفهاجرُت 

 ت خدي ساجدا  ومدندنا  ـرغـوم                     

 ا ـ سنـل والمنادي محـبـودٌُت أقـنـف

 رفع الستاَر فؤدرك الروح الهنا                     
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  نــظـن الـسـح
 

 ورــظهـب الـحـوا ٌـتكلمُت قال
 ٌرـقـول فـوا جهـالـقـُت فـكـس                       

 واـق من عاٌنـحـأٌسكت فً ال
 شموَس الحقٌقة عند الظهور                       

 اـنـبـلـن قـم عــتـقـقـال شـهـف
 متم بما فً الصدورـوهال عل                       

 اـنـون على دربـوء الظنـسـف
 رورـاب ورمز الغـتجـدلٌل اح                       

 اـبتنـا جـم الصفـفلو ذقت طع
 ر الفتورـبحسن الظنون وهج                       

 اــنـومـن لـإادك مـر فــوطه
 ورـضـال الحـنب ٌنـجـفكٌف ل                       
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  دةـرٌـغـتـال
 

 ًـدابــم نـتـا إن رمـالشـا الـأن
 ارـقـتـً وبها افـتـٌـنـذي كـوه                      

 ًـونــدحـمـأن تم ـــتـبـبــإذا أح
 ذاراـب أبدى اعتـذنـوا مـولـقـف                      

 ومــٌـٌرا بــا خـنـدوا بــبـوإن ٌ
 ـن موالي جاري تر الح مــسـف                      

 الـضـوشٌخً خصنً نظرا  وف
 ارـــخـتـال افـنً وبـمـر عــوس                      

 دواـوره أسعى وأغـرُت بنـفص
 ارـــفـقـوادي والــبـالـدن بــأدن                      

 ا ـ ترا  دوامـتً سـاٌـظم غـوأع
 وال أبغً سوى الفردوس دارا                      

 اءـولً فً المصطفى طه رج
 راراـــى قــقـزة داره ألــــــعــب                      
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  هللا     قصيدة الفريدة   هللا

      

 ـود  ــــب ًـوالنـتـ الـمـولـى ذاا
 لًـع نـكـٌ ٌنــمـالـعـالـب نـمـف                             
 ر  ـــــونـص ـد  ـبـتـؤٌـٌ ًـوأوالن

 اــٌـلـج دوــٌـب رـــظـاه ورـــون                           
 ا ـ رمـك ترـالس رداء وألبسنً
 ًَّ ــف قــحـالـب رهـــس ـرىـوأس                           
 را  ـقه قـالح سٌوف وقلدنً
 ا  ــٌــلـع ددا  ــمـ ـرهـــهـق ـوةـبـق                           

 فضال   بالنور باطنً وأجلى 
َزنًِـوَطـ                             ـا  ــدٌـمـأحـ رازا  ـطــ ـرَّ
 بـمـدد   أعـطانً الـعـونِ  وٌـدَ 

ًَّ ـع نْ ـعِ ـٌُ  ٌنـمــبالـعـال فـمـن                             ل
 حفظً وكذاك نصرتً تولى
ًَّ ـع َرتـشِ ـحُ  دـق داءـاألع إذا                              ل

 وبًـث صار الَمِعٌةِ  وِجْلَبابُ 
دنِ                             ٌَّ  ـــد  ــٌـبـتــوح ًـوَفـرَّ  ـاـَعـلـ
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 بًـسـوح اديـسـح شر كفانً
ــَسـم ـل  ــضـف وذا هــاٌـتـفـــك                         ٌّ  ـاـــ

 اريـج وكان وارَ ـالج وأوالنً
 ًَّ ــلــع ـوف  ــــخ وال م  ــَضـٌـ فـال                          
 رما  ـك اللطف رـببح وأغرقنً
 ًّ ـلـع دتـتـاش اـم والــــاأله إذا                         

 كـِـغُض أخـخف ك٢ رـٍش ٝرـلـشٍ 

 ـخـ٤ّــخٕ ُـ٘ـخ ُٝــــٚ ًــخ حُـِــارح ٓـ                           

 أع٤ُش ػ٠ِ ٛـذحُٙ رال حكـظـخدٍ 

 خــ٤ـلــشِػ ًـخٕ رـ٘خ كــؼـٝسد حُ                           

 ٝخـالٗـخ ٓـٖ حألؿـ٤خس غـٜـشحً 

 ـخَ ــ٤ــخً رـٜــذعــخ هـٝؿـٜـ٠٘ ـُّٝٝ                            

 ُٓ  خءٍ ـظزـَئحِِٗغ٢ رؼذ حؿـٝصخس 

  خً ـ٤ـش كــزًـخً رخُــشُص ٓـذٗـذٗــٝص                           

 خ كـِ٘ـ٘ـخـ٘ـرـؤكـٔـذٗـخ طـٞعـِ

 خً ــ٤ـِـٚ ؿـــظــشحٓـٓـٖ حُـٔـُٞـ٠ ً                           

 ذحً ــَ ػـ٤ِٚ ٣ـخ سرـخٙ أرـكـصـ

 ٤ــخــذٝ ٝكـــخ ٣ـزــالسً ِعــُشٛــــصـ                          
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 خً ـ٢ عـالٓــخً سرــْ دحثٔــٝعـِ

 ـخـ٘ــخ ٗـزـ٤ـٜـخص ٜٗـذ٣ــٓـغ حُـزشًـ                          

ُّ حُؾخٛ  ـضٍ ـذِط ػـوُ ـذ٣ٖ رـآخ

 خــض َس٣ّـَـؼــٞإط حُـــخ ًـٝعـخهـ٤ـ٘                          

ٍُ حُ  خُس حُـزشح٣ـخـِض أغٜـ٤ـزـٝآ

 خـش حُٜخد١ حُصل٤ـؼـعـ٤خ٢ رـٝؽ                          
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 ضـِـــ٢ طـسٝك

أَْعـَشحِس١ َٝ ِْز٢ِ  ـَِـْض َػـ٠َِ هَـ ـَ  ُسِٝكـ٢ طَـ

أَْؽَؼـخِس١ـؿَ                       َٝ  ٢ ِٔ َٜـخ َٗـْظ  ـَ٘ـ٤ْـُض ك٢ َكخِٗ

َٜــخَػـطَـلَـْض َػ٢َِ  ـَؾـخِسرِ َٓ  ْٖ ِٓ ـؤٍْط  ٌَ  رِـ

                      ٌِ ْٗـظَـخِس١ـَعـ َّْ حُـُ٘ـُٞس أَ َػـ َٝ  ـَش حُـلُـَئحُد 

َٜــخ ـِؼـ ِٓ ح َٞ ْٖ َُـ  َؿـخَدْص رِـَشْكـِغ ِعــظَـخٍس َػـ

َٛـخ حَُغخِس١                      َٜـِذ ِعـِش ْؾ َٔ ُٕ رِ ٤َخ ٌَ ـَذ حُ ـَ  َعـ

ــخً َٗـظَــَشْص ا٢َُِ رِـؼَ  َٓ ـَش ًَ َٛـــخ  َدحِد ِٝ  ِٖ  ــ٤ْ

خِس١ـكَ                      ـَ َٜخ حُ ِؼـ٤ِ٘ َٓ  ِٞ حٍ رَِصْل َٞ ْل َٓ  ـَـِشْهـُض 

َػـــخً  ْٞ  َٗـخَدْص رِــٍٞد كَـَِزَـ٤ْـُض حُــِ٘ـَذح غَــ

                     ْٓ ٣ُْض أَْؿ٤َخِس١ـأَْكـَش َٞ غَـ َٝ َٜخ  ِظ ْٝ  ُض ك٢ِ َس

ُم ٣َ  ْٞ حَُؾ َٝ ْْ رُِض  ٣َـْلـشهُـ٢ًَِ٘ َٝ  ٢ِ٘٣ِٞ  ْط

                     َٜ ِٔ ْْ رِخْعـ ـ  ـخ غَـَشرَـخٍ َعـْزـَلـُض ُِـزَـخِس١ـًَ

َٛـخ َٜـُذ ٢َِٛ حُُشُٝف ٣َخ رُـْؾَشح١َ أَْؽ َٛخ  َٝ 

حِس١ـآََٗـْغـ                     َٞ ْٗــ أَ َٝ ْصـ٢ِِ  َٝ َٜــخ   ُض ك٢ِ َكـ٤ِ

ٟ رِخُـٞؿْ  َٞ َٜ َّ َدحِػ٢َ حُ هَخ َٛـخِذ ٣َ ـَٝ  ْ٘ؾذ

ـخس١ـكَ                      ًَ َٛــخ رِـؤْر ِْـُذ ٣َـْوـصـذ َْ حُـوَـ  ـظَشّٗـَ
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َٜـخ ُٔ ـَشحِك َٓ  ٢ِِ ًُ ـْض  ٌَ ـَِـ َٓ  َكـظ٠َ حْعـظَـْٞص 

َصحِس١                    ْٝ ُٕ أَ َٛـخ ُؿـْلـَشح ِٞ ْٖ َػـْلـ ـ ِٓ كَـخَض  َٝ 

ُد  ِٞ حُـ َٝ َٛـخ  ْسِد ِٝ َٜـخكَـلَـِ٘ـ٤ـُض ك٢ِ   ُعـْزَلـظُ

َٛـــخ َٗـخِس١                    ُس ُٞ  كَـخَظـْض َػـ٢ََِ كَـؤَْغـلَــؤَ ُٗــ
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  الكـعـع نـلـاخـف
 

 تــل والحـوصـاداك للـإذا ن

 الكـعـع نـلـاخـنً فـارة إنـإش                        

 دسـال قـمـكـا  لـٌـانـوأقبل ف

 صالكـد اتـدا  بعـقى شاهـبـتـل                        

 لـبـا وأقـودع نفسا  وظلمته

 كـالـتثـلً بامـتجـور الـإلى ط                       

 دواـٌبـفبعد فراغكم منكم س

 جالل الحق فً طور المناسك                       

 وٌتجلى الملٌك بنور وصل

 كـالـنــه هــبـلـطـد راح ٌـبـعـل                       
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  ةــاللـجـور الـن
 

 هـنـاسـنور الجاللة إن الحت مح

 الل جماال عند رإٌاهـار الجـص                     

 هـادتـوأصبح المُر شهدا  من شه

 وتبدل الهجر وصال  إن شهدناه                     

 والنفس طابت فً قدس لمشهده

 و هللاـً هـه ربـت لـابـْت أجـبـلَ                      

 اـتهـلعـطـراق لـإاُد بإشـفـذاب ال

 وصار نور الهدى والحق مجاله                    

 وهذه الروح قد سجدت لطلعتها

 قة قد بانت لعٌناهـقٌـس الحـمـش                    
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 ال إله إال هللا
 كافـًوُخـْذ ِمـْن َوْصلِها ال       ً    افــشا   الِرْر وْرِدهَ وكَ 

 ه                                ــللـَك ً           َوَسـلـــْم ِوْجـهـَـتِــَصافْد ُنُوِرَهـا الَوَشاِهـ

 ـوـْعـفُ ً َوٌَ فِ ـْصطَ ـَك ٌَ ورُبـ      ـو     ــفُ ـصْ ـاَ تـَ ِوْرَدهَ وداوم 

 ه                                       ـلِر إي والـِذْكـالـِل  ألَْهـــ          و ــفُـْهـتَ ً وأنـوار الـنـبـ

 ــاـْواَلهَ ــْرُوِح َمـالَ ـوَد ُشُهـا           َراَهـْب َحـالَ  ِذْكـَوَراقِــ

 ـه                                       ــلُوِرالــنــبِ ـا َهــَدَهـَوأَْشـ   ا        ـــَتـَواَلهَ ـً َفــَمـْحــبـوب

ـاََك َوانـ ٌَ  ُبـشــَراََهــاـُروِح لِـللْ ــَوقُ  ا          ـَساَهـَوَدْع  ُدْن

 بالـلـه                                        اَ ـْش فً أُْنـِسَهــعِ فَ  ا          ـاَلهَ َفَهِذْي الَحْضَرَة َمح

 اَرُ ــاألََغـٌَوَتـْبـُعــْد َعـْنُكـُم  اُر         ـطَ ـأَعَ ِذْكَرَهـا  َتَرى فً

 ه                                       ـَفـقُـْلَهـاَ َواْسـَتِعــْن بالـلـ بً األنـوار         ـنـالد بَوَتْشَهـ

 اَســَفـوالوسواس         َفَرِددَهـا  َمـَدى اأَلَنْ  الَنْفسُ َتغٌُب 

ـْح لَ   َوقُْلَهاَ   ـُوز  الـلـه                                      ـَك  ُكـنُ ـَواْلـَزْم  اإلِِخـالَص         ُتـَفـتَّ

 َوُكــْن َمـَجـنــُوَنـَهـــا َهـٌــاَ        َوَغـازْلَهـا  َوقُـلْ   لَـٌـلـى  

ًَّ      ـإلى  أنـــَواِرهـــــا َحـ  ه                       ـا َوالـلــِرضَ ـاللِـَنَسَعــَد  بِ     ـ
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 اكَتْت َتـَسَعى  ُهـَنا   َوُهـنَ أَ ـالك         َوَشـاَِهــْد هــذه األَمــ

                                 ه       اَد الـلــــــَراَنـا ِعــبَ ـُتَرْفِرْف ِمْن لَـُدْن  مـواَلك         َفـُبـشْ 

ٌُـْرِشـُدنـَســى اإلِحـإل  أََخـْذَنـا  َعـَهـَد   َسـٌـدَنـا          ـاـاِن 

ـُد  عَ  ٌْ  إلى َحـْضـرِة َرسوِل  الـلـه      لَـٌـم  َراَبِـُدَنـــا    ـُعـَبـ

 َوا األرواحــر   أَطــِرُبــِذكب  أَقـٌمـوا سـادتً األفـراح        

 ا  ِمْن  رســول الـلـه                  ـعـٌنَ م      ً األقــداح    اقـَفـُجـوَدَة سـ

 رِ ـَكــرٌــم األصـِل َوالـِســ    كـري      ـبـباللَ الـَوصـ َوَتـَم 

 ـه           ـلـا بـعـهــد الـاََهــوُصـنْ     ـدر      ــة  الـقـفـكـانـت  لـٌـل

 َقـْد أَقـمـَنـا الدٌن  بـعـهـد      َفــُبْشـَرانـا  أبا اللـثـاَمـٌن      

ًُ   الـلـه       ٌن   وصل منك متـَفحبلُ  ال ا  بـَدوي   ولـ ٌَ  أَ

 بشـرىـت عـنـدهـا الـفكان          رىــب الـصـغأتـٌـنـا زٌـن

 هــنـبـً والـلــوار الـــؤنـب          برىـــوزة كوفــزنـا فـــــ

 ــاــــم وزٌـنـبـنــهـوزٌـن           ٌن سـلـمـنـاعلى الـحـسن

 هفـقــولــوا كــلــكــم الـلــ           ون ٌـسـمعــنـاورب الـكـ
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 وبـالــزهــــراء نـتـشـفـــع        ـعـبؤصـحـاب الـنـبـً األرب

 هـوفــرجـهــا بـفـضـل الـل        عــــأغـثـنــا ربـنـــا وادفـــ

 ا الــبــــدرـمـه كـــلـه وج        رةــب الـحـجــفهـذا صـاحـ

 ـا وقــــل الـلـــهـــوردده        راـــــــــال اقـــلـــه ربـً ق

 مـن الـقــرآن مـعـنــاهــــا        اــاهــــا أخـذنــطــرٌـقـتـنــ

 وقـدوتـنــا رســول الـلــه        اــاهـــنــوبـالـسـنـة سـلـكـ

 وتـقــوى الـلــه والــورع        نــا هـً الـشـرعـطـرٌــقـت

 وإخــالص لـوجــه الـلـــه         ـدعــوتــحــقـــٌـــق بـال بـ

 وذكــر الـلـه والـتمـجـٌــد         دـقـتـنـا هً الـتوحـٌـطــرٌ

 رك عـبـدنـا الـلـــهـبال ش         دــوم الـوعـٌـوإعـــداد لـٌـ

  ٌـحـتـاج لـلـمـضـجــعوال         ـعـحـق ال ٌـشـبـمــرٌــد ال

 نـفـوسـا  عـن معاصً هللا         نعـومن فـعـل الهــوى ٌـم

 ــل وردكـوال تـترك سـبـٌ        مـرٌـد اللـه صـن عـهــدك 

 هـــوالزم فـضـل ذكــر الـل         فـفـٌهـــا مـنـتـهى رشـدك
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 حُٔ٘ظٞٓش حُظلش٣ـ٤ش 

 ٓــــٞالٗـــــخـخ ـحُـِـــٚ ٣ـخ حُـِـــٚ ٣

 ٣ـخ كـغــزـ٘ـخ ُٝٝـ٤ـ٘ــخ ٝسؿــخٗـــخ                          

 ٣ــخ ؿــٞػـ٘ــخ ٝٓـالرٗــخ ٣ـخ سرـ٘ــخ

 ٝٓـــ٤شٗـخ عـٜـْ حُـشدٟ ٝػـذحٗـخ                          

 طـٞد رؤعـشٛـخـ٣خ ؿخسٗخ ػ٘ذ حُخ

 ٓــخٗـغ رـِـٞحٗــخٝكـِٔــخَى كـصـٖ                           

 ٘ـخـ٣خ رح حُـــالٍ كـال طـخـ٤ـذ ظـ٘

 ٝرـغـ٤ـق هـٜـــخس أؿــغ ٓـٞالٗــخ                          

 رـخـل٢ ُـطـلي ٣خ ٓـــ٤ذ أٓـذٗـخ

ـِش٣ــَذحً هـذ أطـ٠ ُـٜـلـخٗ                           ُٓ  ــخٝأِؿــْش 

 ٗؾٌـٞح ا٤ُي ٝأٗض طؼـِـْ ٓـخ رـ٘خ

 كؤؿـغ عـش٣ؼـخً ٝحعـظـذ دػٞحٗـخ                          

 كـشؽ ًـشٝرـخً ال ٣ُـطَـخُم ظـالٜٓـخ

 ٝرــلــن ٗـــٞسى ال طــشد ٣ــذحٗـــخ                          

 ٣ـخ هـخٛـشحً كــٞم حُـؼـزـخد أٓـذٗـخ

 رــــالُــشحألٗـــــٞحس ٣ــخ ٓــٞالٗـــخ                          
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 ٓ٘ـذحً ٣ُْشَؿ٠ ُ٘صشس ظؼـلـ٘ـخ ٣خ

 ٛـزـ٘ـخ عـ٤ـٞف حُـؼــض ُسدَّ ِػـَذحَٗــخ                          

 ٣ـخ سد كـٞظـ٘ـخ اُـ٤ي أٓـٞسٗــخ

ـخٗـخ                           َٔ  كخٗـصـْش ٝكـوـن أٓـ٘ـ٘ـخ ِٝكـ

 رخٌُخف ٝحُٜخء حُِط٤ق ٣ٝخثٜـخ

 ٖ ػـْ رـصـخدٛـــخ كـشهـخٗــخٝحُـؼــ٤                          

 ـخــَذحٗـخ ٣ـخ ٝدٝد ٝٗـــ٘ـرـذد ِػـ

 ٝحهٜـشػـذٝحً رـخُـؾـــشٝس سٓـخٗــخ                          

ِّْ أٗـض ُٝـ٤ـ٘ـخ  ٣ـخ ًـخؽـلـخً ُِٜـ

َٜــخ أَػـ٤َـخَٗــخ                          ـُِـ ْٔ  كـشؽ ٛـٔـٞٓــخً ِكـ

 ٓــخٗـــخٗـوـخطــَ ٓـٖ س ْــلــرـ

 رـغـٜـْ حُـوـٜــش ٝرـطــٚ كـٔــخٗــخ                         

خـٝرخإلعـْ حُؼـظ  ٤ْ أؿـغ كبّٗـَ

 طــٞعـِـ٘ـخ ٝال طــخـــض١ سؿــخٗـــخ                         

 خس ٛـزـ٘ـخـخس ٣خ ؿـلـٝرخُٔخـظ

 َػـ٤ــَخٗــخالالً ٓـٖ ؽـٔـــخثـِــٚ ـؿـــ                         

 خ سدحء حُؼـض ًـشٓـخً ـ٘ـٝأُـزـغ

 ٝطـٔــْ ٝصـِـ٘ـخ ٝحرـغـػ ػـطـخٗـخ                         
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 خف ٣ـخ ٝٛـخد ٛـزـ٘ـخ٣ٝـخ كــظـ

 ـخــٞح ػـٔـخٗـٞحس ٓخ ٣ـــِـٓـٖ حألٗـ                         

 ٣ـخ سد ٣ـخ هــذٝط غٜـش عــشٗـخ

 ؿـٔغ ػـ٤ِـي هـِـٞرـ٘ـخ ًٝـ٤ـخٗـخٝح                           

سح َٞ  ٝأكط ٖٓ حألعشحس ك٤عخً أٗـ

 ٝحؿؼـَ ُـ٘خ ًـؾـلـخً ٣ٌٕٞ ٛـذحٗـخ                           

١ حُؼـضحثـْ ٣خ ٓـظـ٤ٖ ُِٝٝـَ٘ـخ ِّٞ  هَــ

 كـظـلـخً ٓـزـ٤ـ٘ـخً ًـــخٓــالً ٝرـ٤ـخٗــخ                           

 ُٝـ٢ أٓــٞسٗــخا٣ـــخى ٗـؼـزـذ ٣ـخ 

 كـظـُٞـ٘ـخ رـخُـؼــٕٞ أٗـض سؿــخٗــخ                           

 طـذحسً٘خ رـِـطـلــي ٝحػـق ػـ٘ـخ

 ٝٝعــغ سصهـ٘ـخ ٝأكـط ػـطــخٗـخ                           

 ٝعـذد د٣ـ٘ـ٘ـخً كـعـــالً ًٝـشٓــخ

 ـٍذ ٣ــذحٗــخٝال طــلــٞؽ ا٠ُ أكــــ                            

 ٝرخعـْ حُـؾخك٢ ٣خ ًخك٢ أؿـزـ٘ـخ

 ٝدح١ٝ ٓــخ رـ٘ـخ ػـــَ ؽـلــخٗــخ                           

 ًؾلض حُـعـش ػٖ أ٣ٞد ؿـٞػـخً 

 رــزـشًـش أكـٔــذ طـشكـــغ رــالٗـــخ                           
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 ٢ُٝ حُـٔــئٓــ٘ــ٤ٖ أؿـذ كـبٗــخ

 طـطـخٍٝ عـوـٔـ٘ـخ كـخسكـْ سؿخٗـخ                              

 ٘ـخٓـ٣خ سد صـَ ػ٠ِ حُ٘ز٢ آخ

 ٝحسكـغ كـــخرـخً ٢ً ٗـشحٙ ػـ٤ـخٗـخ                           

 ٝحؿضٙ ػـ٘خ ٣خ ُطـ٤ق ًـشحثـٔـخً 

َٛـَذحٗـخ                             كٜـٞ حُـٞعـ٤ـِـش ُِصـشحغ 

 ٓلـخعـ٘ـخً خٙ ـ٤ـٝأكط ػـ٤ِـ٘خ ٖٓ ظ

 طـٔـْ ًــشحٓــشَ ٝصــِـٚ اكـغـخٗـخ                           

ٍُ أصـلـخُد حُـؼـ  خـزـخءِس ٝحُـ٘ـوــٝح٥

 أٛـَ حُـظـو٠ ٝحُـطٜــش ٝحُـوـشآٗـخ                           

 خـ٘ـخُـَ ٝصـٝحسض ػٖ حُزٌش١ كز

 صًـخٗـخ ٓـٖ رـخُـطـش٣ـوش ٝحُٜـذٟ                           

 ٞد ٗـز٤٘ـخــٞؿــِـغ ؿـٞػـي ُـٝرـــ٤

 رـلـش حُٔـشحكـْ سظـ٘ـخ ٝحسظـ٘ـخ                           

 خـ٤ؼـ٘ـلـز٤ذ ؽلـغـ٘ذ حُـذ حُـرخُـغـ٤

 عــخهـ٢ ٓــذحٓــش هـشرـٌــْ س٣ـخٗـخ                           

 ٓؾٜٞد كعشحص حُؾٜٞد ٝؽٜذٛـخ

 كـخؿـٔـغ رـٚ أسٝحكـ٘ـخ اكـغـخٗـخً                             
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 ٝرـ٘ـوـطـش حُـزـخء حُـوـذ٣ـْ ٝعـشٛــخ

 ٛـزـ٘ـخ ٖٓ حُؼـِْ حُٔـزـ٤ٖ ػـ٤خٗـخ                            

 ٝرــلــن صــذ٣ـن عـٔـخ ٝطـ٘ـؼــٔـخ

 كـخهٜــش رـلـخسٝم ٝسد ػــذحٗـــخ                            

 حٌُشحٓش ٝحُـغخـخٝرـــخٙ ػـؼـٔـخٕ 

 كـخؿـؼـَ ُـ٘ـخ ػلٞحً ٣ٌٕٞ هـشآٗـخً                             

 رؼـِـ٤ـ٘ـخ رـخد حُـؼـِــّٞ ٝرـلـشٛـــخ

 حُـغـ٤ذ حُـٌـشحس ًـٜــق كـٔـخٗـخ                                

 ٝرــلــن أٗــٞحس حُـزـظـٍٞ ٝرـؼـِٜـخ

 حُشعٍٞ أؿـذ ُ٘خ ٓٞالٗـخرـ٘ـض                              

 ٝأدػـٞى رخُـلـغٖ حُـض٢ً طـزظـال

 عــظشحً ٣ـــذّٝ ٝػــضس ٝأٓـخٗــخ                              

 ٤٘٘ـخ عـزـػ حُـ٘ز٢ آخٓـ٘ـخـلـغـر

 خٗـخـ٤ـٗـٞس ر٘ـٞسى سٝكـ٘ـخ ًٝ                               

 ٝرـض٣٘ذ رـلـش حإلؿـخػـش ٝحُـٞكـخ

 ػـــَ رلـشؿـي ال طـشد ٣ذحٗـخ                                

 رلـٞس٣ش ٓـٞال١ ؿـجـظـي عـخثال

 كؤؿذ رز٘ض كـغ٤٘٘ـخ اكغخٗـخ                                
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 شحس ؿَ ٓوـخٜٓـخـلـ٤ـغـش حألعــ٘ـر

 غـشٛـخ ٣غـش عز٤َ ٛذحٗـخـٝر                                      

 لـخـــزـخء حُـصـٝحألرذحٍ ٗرخُوطذ 

 رخُغـ٤ذ حُزذ١ٝ رلـش ػـطخٗـخ                                      

 خـٔـرخُؾخر٢ُ ٓؼشحؽ كعشحص حُغ

 ٛـز٘ـخ ًٔخٍ حُلـظق ٣خ ٓـٞالٗـخ                                      

 ل٠ـخد حُٔصطـرٞع٤ِش حُِٜٔٞف ر

 ٝٛـٞ حُشكخػ٢ ٗــ٘ـخ رـؤٓخٗـخ                                      

 ْ حُوذ٣ْ ُـطـخثـلـخً ـِـط ٖٓ حُؼـٝأك

 لخٗـخً ـٝرـغـش ؿ٤ـال٢ٗ أؿغ ُٜ                                     

 ش ػـِٞٓـ٘ـخـشح٤ْٛ رلـطذ حرـٝرخُو

 طـٔـْ ٝصـخٍ هـِٞر٘ـخ ٝٛـذحٗـخ                                     

 ـخٍ آـخٓـ٘ـخشؿـخٕ حُـِطـٝرلـن ع

 ٝرـغـش رـٌـش١ أؿـذ ٓـٞالٗـخ                                     

 ٞال٣ش ٓـٖ عٔـخـش حُـــٞدس رلـٝر

 رـذٍ رؼـلـٞى ٓخ ؿـ٘ـظـٚ ٣ذحٗـخ                                     

 ٤ـخ ٝحُـشعــَ ػـْ حألُٝـ٤ـخءـخألٗـزـر

 كــوـــن ٣ـخ ٓــِـ٤ــي سؿــخٗــخ                                         

 ٔـخً ـْ حُـصـالس ػـ٠ِ كـز٤زـي دحثـػ

           ٓخ أٗؾذص هللا ٣خ هللا ٣خ ٓٞالٗخ                                     
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 استغفارات األمان
 ـٞـخ ٛــضالص ٣ـش حُــــخكـخ ؿـأال ٣

 ٞد ٣ـخ سرـخٙـظـِـ٣ـخ هـخرـالً ُ                                  

 ـٚـِـّٞ ٣ـخ حُـــــ٤ـ٢ ٣ـخ هــ٣ـخ كـ

 زذ إ ٗـخؿـخٙـذحً ُِؼـ٘ــ٣خ ٓ                                  

 الً ـزُـٚ ٓـظــعؼـلـخى رـٌذ أطـزــػ

 ٤٘خٙـٞعالً ٝحُذٓغ ك٢ ػـٓظ                                  

 ـٞــخ ٛــضالص ٣ـش حُـخ ؿـخكــأال ٣

 ـخٙـٞد ٣ـخ سرـِظـ٣ـخ هـخرـالً ُ                                  

 ٚـزٍ ٓـوـخُـشسً رـلـٞى ٓــشؿـ٣

 ٞ ٓطِزٚ ٝرحى سؿخٙـؼلـٝحُ                                  

 ُٝـوـذ أط٤ُض رـؤكـٔـَذ ٓـظـٞعـالً 

 ٚ ٝظَ ُٞحٙـٞح ؽلـخػـظأسؿ                                  

 ؿـخكـش حُــضالص ٣ـخ ٛـــٞ أال ٣ـخ

 ٣ـخ هـخرـالً ُـِـظـٞد ٣ــخ سرـخٙ                                  

 كخؿلش رٗٞرخً ال ٣ُطَخُم كغخرٜـخ

 ٝحٗظش ُؼزذى ٝحعظـذ دػخٙ                                
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 كخؿلش ٝعخٓق ٣خ ؿلٞس طٌشٓخً 

 ذحٙـٓخ ؿ٘ظٚ ٣ٝحؿلـش ُؼـزذى                                 

 ـٞـأال ٣ـخ ؿـخكـش حُـضالص ٣ـخ ٛـ

 ٞد ٣ـخ سرــخٙــ٣ـخ هـخرـالً ُـِـظـ                                

 شحً ـإ ُْ طٌٖ رخُؼلٞ سر٢ ٗخظ

 ٞح ٝأٗض هللاـلـكـٔـٖ حُـز١ ٣ؼ                                

 رخُؼلٞ ال رخُؼذٍ ًٖ ٣خ ع٤ذ١

 ٣ـخ ؿــخكــش حُــضالص ٣ـخ سرــخٙ                                

 ٞـأال ٣خ ؿـخكـش حُــضالص ٣خ ٛــ

 الً ُـِـظــٞد ٣ــخ سرـخ٣ٙـخ هــخرـ                                

 ٍش       ـلـش هللا حُؼـظ٤ْ ُـ٘ؼـٔـأعظـ

 كــزض كئحدحً ػٖ سظخ ٓٞالٙ                               

 ظ٤ْ ٝأعظل٢لش هللا حُؼـأعظـ

 ٓـٖ ٗؼـٔـٍش رـذُـظٜـخ أػـصـخٙ                                

 ٞــضالص ٣خ ٛش حُـــأال ٣خ ؿـخك

 ـٞد ٣ــخ سرــخ٣ٙـخ هـخرـالً ُـِــظ                                
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 شٍ ـــلـِـْ ُـ٤ـظـؼـش هللا حُــلــــظـأع

َّْ حُٞؿَٞد ػطخٙ                               ْٖ َػ َٓ  ػٖ رًِش 

 ٜـ٤ـذ ُـضُـظ٢ـؾـش هللا حُــلــــأعـظ

 ٤٘خٙ ـ٠ ػ٠ِ ػـلـذ ال ٣خـٝحُؼـز                               

 ــٞـــضالص ٣ـخ ٛــش حُـــخكـأال ٣ـخ ؿـ

 خٙــخ سرــٞد ٣ــالً ُـِـظـ٣ـخ هـخر                                

 ؿٜالً ػٖ ؽٜٞدى ع٤ذ١ ٝؿلِضُ 

 ٞالٙـشٟ ٓـذ ال ٣ـ٣ـخ ٣ٝق هـِ                                

 ٍْ ـٞحرـخً ُـلـؼــَ ٓـآػـــأؿـِـوـُض أرـ

 خلُض حُٞسٟ ُْ أعظل٢ سرخٙ                                 

 ٞـــــخكــش حُـضالص ٣ـخ ٛـأال ٣ـخ ؿـ

 هـخرـالً ُـِـظــٞد ٣ـخ سرـخ٣ٙـخ                                  

 ذ١ـــي ٣خ ٤ِٓي ٓؾخٛـٝٗغ٤ُض أٗ

 ٝطشٟ ٌٓخ٢ٗ ٝحُٔغت طـشحٙ                                 

 لش ٢ُ ؿشٝس١ سأكشً ـ٣خ سد كخؿ

 ٝحؿـلـش ُؼـزٍذ هذ رٌض ػ٤٘خٙ                                 

 أال ٣ـخ ؿـخكــش حُـضالص ٣ـخ ٛـــٞ

 ـالً ُـِـظـٞد ٣ـخ سرـخٙـخرـ٣ـخ هـ                                 



  

171 
 

 شــخػـطـ٤ـْ ُـأعـظــلـش هللا حُؼـظـ

 ٞالٙــ٠ِ ٓـخ ػـٜـُؼـز٤َـُِذ رـَّٖ حُـَٓ                              

 ٝحؿلش ؿشٝس١ إ أط٤ظي غخثؼـخً 

 خٙــسرٚ ٣خ ـَ حُِــعكـَ ـٝحُـلـع                            

 ــش حُــضالص ٣ــخ ٛــٞـأال ٣ـخ ؿــخك

 ـخٙــــٞد ٣ـخ سرــالً ُـِـظــــخرـ٣ـخ ه                            

 ز٤زي أكـٔـذحـػْ حُـصـالس ػ٠ِ ك

َٓ ـِش ؿَ ـشحٓـٌـُش حُـلـر                             حٙـْٖ عَ ـََّ  َٞ 

 ـْ اُـٜـ٘ــخـٝحُـلـٔـذ ُِـٚ حُـٌـش٣

 ٞى ٣خ ا٢ُٜ ٣خ ٛٞ          ـلـٞح رؼـلـٝحػ                            

 أال ٣ـخ ؿـخكــش حُـضالص ٣ـخ ٛـــٞ

 خٙــــٞد ٣ـخ سرــــظـالً ُـِـ٣ـخ هـخرـ                            
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 التسبٌحات العرفانٌة
َد بِـالـَتـْقـِدٌــِس َجـــلَ َكـَمـالُـــُه        َتـَفــرَّ

 ُروِح َقــَدَس ِطـٌـَنـتِـًَفـُسـْبـَحـاَن َمْن بِال                
 وَشـْعـَشـَع ِمْشَكاتًِ بِؤْنــَواِر قُـدِســهِ 

َس َبـالـِعــْرَفــاِن َرْمـــَز ُزَجـاِجــتِـً                  َوَقــدَّ
 َوأْرَضاهُ فً اإلِْمَناِح َوالـَمْنِع ُموقِـَنـا  

ـتِـً                 ٌَ َن َعـِطـ ٌْ  َفـٌْجعــلَ َوْجــَه الـَمـْنـِع َعــ
ي بِـفـٌـِض َمــَداِمعـًــٌُـَنـاِشـُدهُ سِ   رِّ

ٌُـْســِعــَف بِـاألَْلـَطــاِف َوابِــلَ َدْمـَعـتِـً                  َفـ
 ِسًـَقـاهُ ُمـإنِــؤَلـَوأَْشـُدوا بِـذْكـَراهُ فَ 

ـْرَفــُع أَْسـَتـاِري بِـكـْشـِف َسـِرٌــَرتِـً                 ٌَ  َو
ٌُـْلـبِـٌـنًِ َوأْدُعـوا ٌُ   ُبـنًِـٌـجِ ـأَُنـاِدي 

ـُجـــوُد لِـَفـاَقــتِـً                 ٌَ  َوأَْحـَتـــاُج ُمـْفـَتـقِــَرا  
ــْســُتـُر ِعــاَلتِـً بِــِودِّ لَـَطــابِ  ٌَ  ـف  ـَو

ــَد َمـَزلَـتِــًــٌُ                   ٌْ  َبــِدلُ بِـالــُغـــْفــــَراِن َقــ
ـُجـوُد بِ  ٌَ اد    ال َضـَنـىَفـُسـْبـَحـاَن َجـوَّ

 َوأَْغـَرَقــنًِ بِـالــِوِد ِمـْن َقـْبـلَ َنـْشـؤَتِـً                  
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 اُب ِعـَباَرتِـًَوُتـْغـنِـٌِه َعـَبَراتًِ ِخطَ 
ـْسـِري فً ِســِري َجـَواُب إَِشـاَرتِـًوَ                    ٌَ 

ٌُـَطال  ؤَْعـِصى َجَهـالَـة  ُعـنًِ فَ ـَرقِـٌب  
 َفـَتـْسبِـق ُرْحـَمـاهُ َمـَظـاِهـَر َشـْقــَوتِـً                  

 ُع َما أََرىـَفإْن َرَفـَع األَْسـَتـاَر أَْسـمَ 
 َحـْمـَدا  بِـَحْضـَرتًِ ٌُـَدْنـِدُن بِـالـتـْسبِـٌحِ                   

َد فً َعـٌـنًِ بِـَمـْشهَ   ـِد ِعــَزة  ـَتـَفـرَّ
َب َعْن ُحـُجـِب الـُوُجـوِد َبِصـٌَرتًِ                   ٌَّ  َفـَغـ

ٌَه  ً ُتـَشاِهـُدهُ ــَواهُ ُوُروحِ ـَفـَقـْلـبًِ 
ـتًِ                    ٌَ ـاهُ َغـا ٌَ ـْسـِري َوُرْإ ٌَ  َوِسـِري بـه 

 ٌَر ِوَداِدهِ ـُمـَراِدي َولَــْســُت أَروُم غَ 
 َولِــَوْجــِهــــِه ِوْرِدي َوُكــل َشَهـــاَدتِـً                  

 الـَحـْمـِد َوالَعـْجـُز َمـْظَهـِريُه بِ حُ بِ أُسَ 
 َفـُسـْبَحـاَن َمـْشُهـود  َعـاَل َعْن َجَهالَـتًِ                  
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 فضل ٌوم الجمعة
 كــفـاك بالجـمعـة الغــراء عـٌـد

 هـدٌـة ربـنـــا مـن أجـل طــــــــه                             
 فـعـٌـد بـالـســمــا وكـذاك أرض

 وأمـالك الـسـمـا ٌـبـدوا سـنـاهــا                             
 فـقــم بـالـلـٌـل مـبـتهــال  بـذكــر

 وصـل عـلى الـرسـول وآل طـــه                             
 ٌـرُد عـلٌك من روض الـتجـلً

 وتـشـهــد طـلعـة الـبـدر تـراهـــا                             
 وخـذ كهـف الكتـاب لـدٌك وردا  

 فـفـٌهـا الـنـور مـمـدود عـطـاهـا                             
 وفٌها سـاعـة مـن بـعـد عـصـر

 لـتحـقـٌـق الـرجـا والـســر طـــه                             
 إذا نـادى مـنـاد الـجـمع أسـرع

 بـسـعـً العـاشـقـٌن إلى حـماهــا                             
 ودع لـهـو األمـانً ٌـا خـلـٌـلً

 وٌـمـم نحـوهـا تـشـهـد ضـٌـاهــا                             
 وطـهــر ظـاهــرا  وكـذاك قـلـبـا  

 لـتـشهـد حـاضـرا  فـً حـً طــه                             
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 ولتصنع على عٌنً

 

 دا  ـاصـت قـولـعٌن العناٌة إن ت
 ادـــاف واإلرشـطـاأللـه بـتـوال                           

 ارمـكـز مـن وعـوٌكون فً أم
 ادـن إبعـرد ومـه من طـٌـمـٌح                           

 ودةــمـا  بـكـالـت سـابـوإذا أص
 دادـــــوار واإلمـــاألنـه بـتـفـح                           

 مـالـرة ظـال ضٌم ٌلقى أو مض
 ودادـــه بـــصــً خـا دام ربـم                           
 اـقدسه ٌكسى جالال  من نسابم

 ادـة اإلسعـلعـا مع خـالهـمـوج                           
 رةـضـٌربوا بسر كمالها فً ح
 مع عصمة النظرات واإلشهاد                           
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 واصطنعـتـك لنفسً 

 

 صنعتك واصطنعتك لً فؤقبل
 اـٌــفـً حـانــقـلـر إلً تـــوف                        

 اـفـناك وصـناٌة صغـبعٌن ع
 اـٌـبع دنـن طـاك مـنـٌـفـوص                        
 ا ـ د شوقـفكن لً طالبا  بالوج

 لكشف الحجب عن سر علٌا                        
 زمـٌاروالـوال تركن إلى األغ

 اـٌـر حـن بالذكـا وكـنـازلـنـم                        
 تـقـوشاهد منة األلطاف سب
 اـٌـلـدوا جـا ٌبـدادنـور مـنـف                         

 عــنـصـدا بـرٌـفـاك تـردنـوف
 ا ملٌاـار واهجرهـٌـدع األغ                         

 دــصـاء قـنـواقبل نحونا بف
 اـٌـمـد سـٌـوحـد وتـرٌـجـوت                         
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 وسقاهم ربهم شرابا  طهورا  

 

 رـمن كؤس طه سقاهم ربهم
 رٌان فازدادوا حضورا  ـإلى ال                       

 ا ـ وصل ذوقـوأوالهم بكف ال
 وراـكشف نـتره بالـوأجلى س                       

 فطابوا من حالوته وسكروا
 روراـه سـتـٌـوا فً معـابـوغ                       

 دسـوأودع كؤسهم أسراَر ق
 طوراـا عـٌـلـره من العـطـوع                       

 اـهو الساقً بكف الجود رٌ
 شراب معارف ٌشفً صدورا                       
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 قال ما لً ال أرى الهدهد

 

 إذا مـا هـدهـد الـعــرفــان أنـكـر
 عـلـى نــفـــس تـمـلـكـت الـقـلــوب                           

 عرشها وكذاك سـجـدوا وملكت
 لـشـمـس الـزهـو وغـرور مـهـٌـب                           

 ولـسـلـٌـمـان ٌـشـكـوهـا وجـنـد
 ومـا سـجـــدوا إلـى رب مــجــٌــب                           

 وقــد نـادى مـنـاد الـروح قـهـرا  
 فـمـن ٌـؤتـً بـذا العـرش العـجـٌـب                           

 لـنعـلـً كـلـمـَة الـمـولـى عـلـٌـا
 وهـذي الـنـفــس لـلـمـولـى تـطـٌب                           

 فؤرسـل من لـدن روحـً كـتـابـا  
 بـقــرٌـ فـتــحلــٌــدعـــوهـــا إلى                            

 أال ٌـا نـفـس باسـم الـله تــوبـً
 وهـٌـا فـاقـصــدي وجـه الـحـبـٌـب                           

 فقال سـلٌمـان الـعـال مـن ذا إلً
 بـعـرش الـنـفـس تـؤتـٌـنـً تـتــوب                           

 فــقــال الـجــن أنـا آتـٌـك سـعـٌـا  
 ـعـرش الـنـفـس أقـهـرهـا قـرٌــبب                           
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 وتـؤبـى الـروح نـٌـل الـفـتـــح إال
 بـعـلـــم لـلـكـتــاب هـو الـنـجـٌـب                             

 فـلـمـا قـد رأتــه الـــروح عـٌـنــا
 وطـاب الـقـلـب فً قدس الحبٌب                             
 عـرشـا   فـنـادى نـكـروا لـلـنـفـس
 عـسـاهـا تـهـتـدي ٌـومـا  تـتــوب                             

 خـذوا الـعـرش الـمـنـٌر وزٌـنـوه
 بـزٌـنـة قـدسـنـا نــورا  عـجـٌــب                             

 فقد حـسـبـتـه لـجـتـهـا وكـشـفـت
 حـبـٌــبعـلى ســاق الـتـذلـل لـلـ                             

 فـلمـا أدركـت عـرشــا  وعـلـمــت
 بـؤن الــروح قـد مــلك الـقـلــوب                             

 فــخــرت لـلـمـلـٌـك بــوجـــــه ذل
 وأسـلـمـت الـوجـــوه لـه تـتــوب                             

 وسجدت سجدة التسـلٌـم طـمـعــا  
 تـرٌـد الـعـفـو عن جلل الخطـوب                             

 وقــام الـروح فً قـلـبً خـطـٌبـا
 بـشـكـر ٌـرتـجـً وصل المجٌب                              
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 عـرفــات

 

 اـنـٌـانـا أمـنـلـد نـبر قـــه أكـالل
 اـــنـٌـبــا ولــنــرمـبر أحــــه أكــلـال                     

 ذاـة وكـكـذي مــبر هــــه أكـالل
 اــنـٌــا عــهــرت بــا قــذي مآذنهـه                     

 بتهاـا بكعـنـفـبر قد طـــه أكـالل
 اـنـٌـتً عـبق دمعـسـبً ٌـلـودمع ق                     

 اــنـنادٌـات تــرفـبر عـه أكــالل
 اـنـادى بوادٌـد نـارف قـمعـر الـجـف                     

 تـلـه أكبر هذي األمم قد هـالل
 اــنـٌـطـعـا  وٌـقـا حـدنـق ٌشهـحـوال                     

 هـٌتـحتى الغروب وكلً فً مع
 فً حضرة الوصل والرحمن ساقٌنا                     

 ةـفـزدلـمـا لـضنـبر وأفـه أكـالل
 اــــنـً دٌـار لـــا  صـــُت ذوقـرفـوع                     

 اـاٌاهـصـمع حـتربته نجـبتنا ب
 اــــنـٌـالـس عــا واألنـنـدتـد عـعـون                     
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 ا ـنـعـربح أسـد الصـنـبر عـه أكـالل
 اـوالٌنـرمً الجمار وموالنا ٌـن                          

 دديـدي وٌا مـدًٌ فٌا سعـذبحت ه
 رأسً وبركات توالٌنات ـوحلق                          

 وقـا بالبٌت فً شـنـفـبر طـه أكـالل
 والنور أغرقنا والحق ٌرضٌنا                           
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 مناجاة لٌلة النصف من شعبان

 

 ًــفــك كـٌـُت إلـطـسـد بـً قـإله
 ًـلـجـتـدرك والـم قـٌـظـق عــحـب                       

 كــابـبـً بـالــُت أمــقــلــد عــوق
 ًـلـق أمـٌـقـحـا  تــٌـك راجـتـبـوج                       

 تـبـثـاء وتــــشـا تـوا مــحـمـتـف
 ًــلــجـور ٌـــنـك بـنـً مـنـتـبـثـف                       

 فـــطـــلــً بــنــه أدركــللا اـٌـف
 لًـبً وذلـذنن ـو عـفـعـالـث بـأغ                       

 ًـدل ربـعـالـضل ال بـفـن بالـوك
 لًـوه ذلــلـعـر ٌــاهـً ظـفـعـضـف                       

 اءــدى رجـم أنـكـً وجهـولً ف
 ًـــلـمـى عـلـعـً الولـعـك مـٌـلـع                      
 وــفـعـنً بـرا  عـافـك غـــإن تـف

 لًـوإال فٌا وٌحً وخجفٌا بشراي                       
 وصل على الحبٌب وكن مجٌبً

 ًـــلـــجــم ٌــــهــلـم لــرهــوآل ذك                      
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 مناجاة 

 

 ً      ـانـثـا  مــعـبـا سـنـابـتـؤم كـب
 ًـابـب دعـم أجـٌـظـوباإلسم الع                         

 واهـا حـاب ومـتـكـدة الـٌـوس
 ًـدابـرا  واسمع نـافـً غـنـثـأغ                         

 ر ـه سـع ولـاطـم قـٌـبنص حك
 ًـابـنـواب أزل عـجـٌن الــــوأم                         

 س     ـــذا ٌـد وكـــمـــه أحـــطــب
 ًـابـــقـً وأزل شـتـلـداوي عـف                         

 إاديـع فـمـاجـوباسم جامع ف
 ور المبٌن أزل عمابً ـنـلى الـع                         

 وـوجد بالوصل بعد البعد ٌا ه
 ًــالبـً بـف فــطـلـً بـنـوأدرك                         

 ٌريـأغثنً ٌا مغٌث وكن مج
 ًـب لً دعابـداي وأجـٌـذ بـوخ                         
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 كاشفة الحجب

٤ْـُض َسرِـ٢      ِٚ هَـْذ َصـِّـَ ِْ حُـِـ  رِـَزـْغـ

ـخ                             َٓ َغ حَُغاَل َٓ ُؿـِٞد  ُٞ ُْـ  َػـ٠َِ ُِٗٞس ح

ِْ رِـَشِٝض ُٗـٞسٍ  و٤ِ ًٔ ُْ َِّ َػ٠َِ ح َص َٝ 

ـخ                             َٓ وَـخ َٓ ُْـَؼـ٢ِِِّ َُـُٚ  ُْـوُـْذِط ح َٖ ح ــ ِٓ 

ـْذ  َّٔ ُْـزَّحِص أَْكـ ِْ ح ِش٣ ًَ َِّ َػـ٠َِ  َصـ َٝ 

ـخ                             َٓ ـخ َٓ ْْ اِ ُٜــ َُ َٞ ُٜـ َِ كَ ُْـُشْعـ َِّ ح ـ ًُ َٝ 

       ٍٖ ََّ ِكـ٤ ـ ًُ ـاَلثِـِي  َٔ ُْـ َِّ َػـ٠َِ ح َصـ َٝ 

ـخ                             َٓ ِؾـْق ٢ُِ ُِـؼَخ ًْ ح َٝ ِْـِن  َُْخـ  رَِؼـذِّ ح

صَ  ُْـَلـ٢ِّ َكـوَـخً       َٝ ِّ ح ًِــَشح َِّ َػـ٠َِ   ـ

ــخ                              َٓ ًِــَشح ِٙ َؽـَشكَـخً  حِس َٞ ــ ـَ ْْ رِـ ُٜـ  كَـ

       ِٚ ًِـ٤ِ٘ـ َعـخ َٝ  ِّ ـوَـخ َٔ ُْـ َِّ َػـ٠َِ ح َص َٝ 

ـــ                              َٓ ُٛــ٤َــخ َسُدٝح  َٝ حَسحً َُــــُٚ  َّٝ ُص  خـَٝ

حُٙ        َٞ ـخ َكـ َٓ َٝ ُْـزَوِـ٤ِغ  َِّ َػ٠َِ ح َصـ َٝ 

                              ِٓ ـُ٘ـُٞٙ  ٌَ ْٖ َعـ ـ َٓ ــخـَٝ َٓ ًِـَشح  ٍٍ  ْٖ آَ

ُْـزََشح٣َـخ         َٖ ح ـ ِٓ َشحِد  ُٔ ُْ َِّ َػ٠َِ ح َص َٝ 

ــخ                               َٓ ـاَل ٌَ ُْـ ٍَ ح ِٚ َٗـــَض ـ ْٖ َسرّـِ ـ ِٓ  َُـُٚ 
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ُْؾَّلِـ٤ِغ رِ  َِّ َػ٠َِ ح َص ِّ َكْؾـٍش       ـ٤َ ـَٝ ٞ 

ـخ                               َٓ َكـخ ُْـضِّ ُْ ح َٜ َٛـخَُ ُِْن  َُْخ خ ح َٓ  اَِرح 

 ُٔ ُْ َِّ َػ٠َِ ح َص  ِغ ك٢ِ حُزََشح٣َـخ        ـَؾلَّ ـَٝ

                               ُْ ُٜــ ـخ هَــْذ رَــَذْص َُـ َٓ ـخاَِرح  َٓ  آَػَـخ

ـ َٓ َْ٘ي ٣َـخ  ِٓ َٛـْزَ٘ـخ  ـَؼــَٝ ْٔ اَل١َ َؿـ  خً        ـْٞ

ـخ                               َٓ ـَ٘ـخ َٓ ْٝ ك٢ِ  ِٚ رِـ٤َـْوـظَـٍش أَ  َػـ٤َِـ

 ُٜ َْ َػـ٤ـَ٘ـَ٘ـخ رِـِؾ ـ ـلِّ ًَ  ـَٚ        ــِٞد غَـــَٝ

ـؾْ                                ًَ َٜــُٚ  ْؿ َٝ أَِسَٗـخ  ـخَٝ َٓ خ َٔ  ـلَــخً طَـ

ُْـِؾـلَـخِء َُـَ٘خ َعـِش٣ـَؼـــخً        َْ رِخ ـ ّـِ َػ َٝ 

ـخ                               َٓ وَـخ ُْـغِّ ِٚ ِغـذ  ح ْٖ ك٢ِ ِس٣وِـ ـ َٔ  رِ

       ٍَ ْصـ َٝ ُْـلُـَئحِد رِـُ٘ـِٞس  َّٖ َػ٠َِ ح ـ ُٓ َٝ 

َْ٘ذُٙ كُ                                ْْ ِػـ ـ ِّٔ طَـ ـخَٝ َٓ ُِْخـظَخ َٖ ح  ـْغـ

ْٗـظُــْش اُِـ٤ـَ٘ـخ        ح َٝ َْ َٗـْوـَصـَ٘ـخ  ـ ِّٔ ـ ًَ َٝ 

ـخ                               َٓ ـُِـٞ ظَـاَل ـْ رَــٍش طَـ ْٞ َّٖ رِـظَـ ـ ُٓ َٝ 

        ِٚ ُعْن ا٤ُِ َٝ ُْـَلـز٤ِِذ  َِّ َػ٠َِ ح َص َٝ 

ـخَس٣َخِكـ٤ـَ٘ـخً طَلُـٞ                                َٓ اَل ٌَ  ُف َُـَذٟ حُ
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ـْؾ أَْكـ رَـِّـِ خ       ــَّٔ ـَٝ ـْخـظَــخَس أّٗـَ ُٔ ُْـ  ــَذ ح

ـخـَِ ـػَ                              َٓ ـَ٘ـخ َٓ ٍم َٗـزِـ٤ـُض راَِل  ْٞ  ٠ َؽـ

ُْـؾّ  ِٜـ٤ُذ ح ِم ٣َـْلـِشهُـ٢ِ٘ رِـَ٘ـخٍس      ـَ َُ ْٞ  ـ

َدحػِ                              ؿْ ٢ْ ـَٝ َٞ ُْـ ـخـح َٓ حِف هَـخ َٝ  ـِذ رِخأْلَْس

 ـــخَى ٣َـخ حُـِــُٚ أَْدِسْى       ـَٔ ـكَـ٤َـخ ُسْكــ

ــخ                             َٓ ـَغ٠ َؿـَشح ْٓ ْْ أَ ُٜـ هَ ْٞ  ِػـزَـخَدحً َؽـ

ـظَ  ِْــوَــَٓ خُٙ كَـْعـاَلً        ـ٠ َٗـ  ـخُٙ ٣َـخ َسرّـَ

                              َٗ ــخَٝ َٓ َٖ ُسْإ٣َـخُٙ َعـاَل ـُغ ِكـ٤ِ َٔ  ـْغـ

 ٤ُذ ُسَٝكــخً        ِِـوَخِء طَـطِ كَـل٢ِ َرحَى حُ

َٜـخ ك٢ِ ُٗ                               ـخَُ َٓ ـوَـخ َٓ َٛــخ  ـِذ َٔ  ِٞس أَْكـ

ْهـٍض     َِّ ػَ كَـَصـ َٝ  َِّ ٌُ ُْـزَـِؾـ٤ِش رِ  ٠َِ ح

                              ٍِّ آَ ُْـزَـ٤ـضِ َٝ َٓ  ح ْْ َعاَل ُٜـــ ــ ـْ  ـخأَْرـِِـ

ِّ َرحطِـرِـَؼـَذِد ُػـُِـ ُْـَخـلَـخ٣َـٞ ح َٝ  خ   ـَي 

                              َٔ أَْعـ ــخَٝ َٓ ــخٍص ِػــظَـخ َٔ ــِش٣ـ ًَ  خٍء 

ـ٢ِِ حألَْعـظَـاَُِ  ـَ ْ٘ـ ْٕ طَـ خ     ٠ أَ  خُس َػــّ٘ـَ

ْشطَ                               ُٓ َْٗشه٠َ  ــخَٝ َٓ ُْـَٞعـخ ِٚ ح  وَـ٠ً كِـ٤ـ
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ـْذ     َٔ خِس أَْكــ ْخـظّـَ ُٔ ُْ َِ َؽـلَـخَػـِش ح  رِـ٤َْ٘ـ

ـخ                           َٓ ُْـَّ٘خُط هَـْذ ُكـِؾـُشٝح هِـ٤خ خ ح َٓ  اَِرح 

  ٍٞ ِٚ َػــْلــ ْؿـ َٞ ـِِـ٤ـُي رِـ َٔ ِْـوَـخَٗخ حُ ٣َـ َٝ 

                           َٓ ــَزحَى ح٥َػَـخ ًَ َٝ ُْــــَضاَلِص  ِٖ ح  ــخـَػــ

    ُٕ ــٞ ٌُ ــِذَٗـخ َٗـ َٔ حِء أَْكــ َٞ طَْلَض ُِــ َٝ 

ــخ                            َٓ ٌِـَشح ُْــ ٍِ ح ح٥َ َٝ ــَغ حألَْكـزَــخِد  َٓ 

ـاَلِس َػـَِٝ  ْض رِـخُـصَّ ــخً      ػَـزّـِ َٓ ْٞ ِٚ هَـ  ٤ـ

ــخ                             َٓ ـوَــخ َٓ كَـ٠  ْٝ ِٚ أَ ـ ْْ كِـ٢ ُكـزّـِ ُٜـ  َُـ

ــخً       ِٓ ـَش ًَ ِْ حُـَّ٘خِس  ـ٤ـ ِٔ ْٖ َكـ ِٓ  أَِؿـْشَٗـخ 

ـْؼــَ٘                              ِٔ أَْعـ ـَٝ َٓ الً َعـــاَل ْٞ ِٚ هَـــ  خـخ رِـ

حسح       َٞ خ ِؿـ ٌِـّ٘ـَ ِط أَْعـ ْٝ ُْـلِـْشَد  َُـَذٟ ح

ـــخ                             َٓ ًِــَشح ِٚ َؿــَذحً  ُْـَ٘ـخ َػـَِـ٤ـ ْٗـِض أَ َٝ 

ْْ رِـخُـِغـوَــ ْٗـِؼـ أَ َٝ      ِٚ ـٖ ٣َـَذ٣ــ ِٓ  خ٣َـِش 

ـخ                             َٓ ـُِـٞح حُـظاَل ـْ ُسُٙ ٣َـ ُٞ ـؤٍْط ُٗــ ٌَ  رِـ

ِْـزَـُٚ َػـ٘ـخ ُِــَ٘ـْلـظَــ٠       ـ٢ هَـ َسظِّ َٝ 

ـخ                             َٓ ـَشح َٔ َٜخ حُ ـوَــخِصــٍذ كِـ٤ َٓ  َِ  رِـَ٘ـ٤ْـ

 

 



  

188 
 

 َػـ٠َِ غَــَٚ ُكـِغـْزـُض كَـاَل أَِخـ٤ْـُذ      

ـخ                             َٓ ـ٤َْق أَُظـخ ًَ  ّْ ُْـزَـْؼـِغ أَ ِّ ح  رِـ٤َـٞ

      َْ ـ ـِ َػـ َٝ ْٗـز٢ِ  ْٖ َر ِٖ َػـ ُْـ  كاََل طَْغـؤَ

ــخ                              َٓ ــاَل َٓ رِــاَل  َٝ ِٛـــٍش  ٍٞ ظَـخ  رِـَؼـْلــ

َػـْزـٌذ       َٝ  كاََل ٣َـْشَظ٠ حَُلز٤ُِذ َؿـَذحً 

ــخ                              َٓ ِْـوَـ٠ آَػَـخ ــَذحً ٣َـ َّٔ ـَلــ ُٓ  أََكــذَّ 

آَِخــُش هَــَُٞـَ٘ـخ ٣َـخ َسدِّ كَـخْسَظ٠      َٝ 

ـخ                             َٓ ـخ َٓ ــذِّ حإِل ـَ ُْـ ح َٝ ـِش١ِّ  ٌْ ُْــزَـ ِٖ ح  َػـ

َُ َػ٠َِ َصـاَلٍس       ـِض٣ـ ـَ ُْ ـُذ ح ْٔ َُْل  ََُي ح

                             ٌُ ـخطَـ َٓ ُْـِخـظَـخ ـْغَي ح ِٓ ـَذحً  َٔ ُٕ أِلَْكـ ٞ 

َٛـــخ أَرَــَذحً رِــُ٘ـــــٍٞس   ْسَد ِٝ ْس  ــشِّ ًَ َٝ    

ـخ                             َٓ َٜـخ َعـاَل ـخِص ٣َـْظـزَـُؼـ ًَ ـَغ حُـزََش َٓ 
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 سندي طرٌقة وشرٌعة 

 

 ٌـا ســــابـــال  عـنـً وعـن سـنـــدي
 فـؤنـا خـوٌـدم للمـمـدوح أحـمـدنــا                            

 أفـنـٌـُت عمـري أرتـلُ فً مـدابـحـهِ 
 وطـرٌـقـتً الـود واآلداب مذهـبنـا                            

 والشٌخ جـودة باب العـلـم والـكـرم
 سـاللـُة الـطهـِر قـدوُتَنا ومرشـدنـا                            

 ثم استقـمُت بدرب إمامنـا الـبكـري
 سلطان أهل الحمى وهللا أسعدنـا                              

 مجلى حقابق عرفان وكهف حمى
 عـبـُدالعـلـٌـم إمام الركب رابدنـا                              

 باٌعته مخلـصـا  فـؤبـاحـنً نـظـرا  
 طاب الفإاد وكان الفتح مشهدنا                              

 فكتبت فـٌض كتابً من منابعهـم
 والفٌض مشربنا  والكؤس كؤسهم                              

 أنا ذرة من فٌض شٌخً وانجلت
 فـٌهـا الكرامة نورا  من محـمـدنـا                             

 ذاك العطاء كرامتهـم وبـركـتهـم
 والفضل فضل ملٌك شاء ٌسعدنـا                             
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 الفهرس
الرقم 

 المسلسل
رقم   اســــم الــقـــصـــٌـــــدة     

 الصفحة

  ٕ     تمهٌد               ٔ
 ٖ     الباب األول القصابد المدنٌة ٕ

 ٗ     العصماء ٖ

 8     ٌا رب مناٌا ٗ

   ٕٔ     المشهودة ٘

 ٖٔ     نورت المدٌنة ٙ

 ٘ٔ     ٌا راٌح المدٌنة 7
 9ٔ     ٌا راٌح للنبً 8

 ٕٕ     ٌا قبة المصطفى 9

     ٖٕ     البشرى ٓٔ

 ٕٗ     القبة الخضراء ٔٔ

 ٕ٘     الروضة الغراء ٕٔ
  ٕٙ     مناجاة وشوق ٖٔ

 7ٕ     أوحشتنا المدٌنة ٗٔ

 8ٕ     هللا وفانً ٘ٔ

 9ٕ     أكرم بروض ٙٔ

 ٖٓ     خضر القباب 7ٔ
 ٖٔ     الرحاب 8ٔ

 ٕٖ     الٌاسمٌنا 9ٔ



  

191 
 

 ٖٙ      قف بالدٌار ٕٓ

 7ٖ      لبٌك روحً ٕٔ

 8ٖ      ٌا زابرا  الروض أقري سالمً ٕٕ

 9ٖ      نادت قدٌما   ٖٕ

 ٓٗ      ٌا زابرا  المختار ٕٗ

 ٔٗ      بلغ الفإاد مناه ٕ٘
 ٕٗ      الباب الثانً القصابد النبوٌة ـــــــ

 ٖٗ      الوترٌة ٕٙ 

 ٗٗ      ا لنورانٌة 7ٕ

 ٘ٗ      الساطعة 8ٕ

 ٙٗ      الجاهلٌناترك مالم  9ٕ
  7ٗ      حبٌب على عرش القلب ٖٓ

 8ٗ      وصف أم معبد للنبً ٖٔ

   ٓ٘      الشمابل واألنوار ٕٖ

 ٕ٘      الجوهرة ٖٖ

 ٖ٘      ربٌع النور ٖٗ

 ٘٘      ٌا أٌها القمر المنٌر ٖ٘
 ٙ٘      القمرٌة ٖٙ

 8٘      النجم 7ٖ

 ٓٙ      ٌا نور المدٌنة 8ٖ

 ٕٙ       الشوق 9ٖ

  ٖٙ       الموا غرامً ٓٗ
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 ٗٙ       هللا ٌعلم ٔٗ

 ٘ٙ      هواه أنار قلبً ٕٗ

 ٙٙ      ٌا نور العٌون ٖٗ

 7ٙ      وسٌلة الملهوف ٗٗ

 9ٙ      الوسٌلة ٘ٗ

 7ٓ      حبٌب الى روض السالم دعانً ٙٗ
 7ٔ      قف ٌا زمان 7ٗ

 7ٕ      أنا ضٌف أحمد 8ٗ

 7ٗ      استغاثة 9ٗ

 7ٙ      الممدودة ٓ٘

 77      إنً فً حماك ٔ٘
 78      شافٌة السقام ٕ٘

 79      ٌا عٌن هذا أحمد ٖ٘

 8ٓ      رسول هللا ٌا نور المدٌنة ٗ٘

 8ٔ      الصالة النورانٌة ٘٘

 8ٕ      أشتاق وجهك ٙ٘

 8ٖ      أنت الشفا 7٘
 8ٗ      الرٌحانة 8٘

 8٘      المحبوبة 9٘

   8ٙ     األنوار ٓٙ

 87     القصٌدة المدنٌة ٔٙ

 88     لما تجلى البدر ٕٙ
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 89     متى ٌا حضرة الهادي ٖٙ

  9ٓ    ودنا الحبٌب من الحبٌب ٗٙ

 9ٖ    غار المعٌة ٘ٙ 

 9ٗ    ٌا لٌتنً نعلٌه ٙٙ

 9٘    المعتذرة 7ٙ

 97    الغوثٌة 8ٙ
 98    مواكب العز 9ٙ

 99    الهاشمٌة 7ٓ

 ٖٓٔ    العترة 7ٔ 

 ٗٓٔ    سلطانة الملك 7ٕ 

 ٘ٓٔ    سٌدنا الحسن 7ٖ 
 7ٓٔ    هللا أكبر ٌا حسٌن 7ٗ 

 8ٓٔ    زٌنة العباد 7٘ 

 ٘ٔٔ    نفٌسة العلوم واألنوار  7ٙ 

 9ٔٔ    ٌا نورا  تجلى ) سٌدي أبا العٌنٌن( 77 

 ٖٕٔ    مرحبا  سٌدي عبدالعلٌم 78 

 7ٕٔ    الباب الثالث رقابق التصوف ــــــــــ
 8ٕٔ    القصٌدة الخضرٌة 79

 ٕٖٔ    باٌعت شٌخً 8ٓ

 ٖٖٔ    أنت المراد 8ٔ 

 ٖٗٔ    التفرٌد 8ٕ
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 ٖ٘ٔ    الموصولة 8ٖ

 7ٖٔ     وحدت مشهودي 8ٗ

 8ٖٔ     زاد المرٌد 8٘

  9ٖٔ     طلعة البدر فً فضل مجالس الذكر 8ٙ

 ٔٗٔ     أٌن الرجال 87

 ٖٗٔ     ٌا مدعً نسبة للقوم 88
 ٗٗٔ     الصوفٌة صفوة عباد هللا 89

 ٙٗٔ     الطٌبة 9ٓ

 7ٗٔ     أفٌقوا بنً ودي 9ٔ

 8ٗٔ     تمهل ٌا مرٌد 9ٕ

 9ٗٔ     ٌا أهل ودي 9ٖ
 ٓ٘ٔ     حسن الظن 9ٗ

 ٔ٘ٔ     التغرٌدة 9٘

 ٕ٘ٔ     الفرٌدة 9ٙ

 ٘٘ٔ     روحً تجلت 97

 7٘ٔ     فاخلع نعالك 98

 8٘ٔ     نور الجاللة 99
 9٘ٔ     ال إله إال هللا ٓٓٔ

 ٕٙٔ     المنظومة التفرٌجٌة ٔٓٔ

  8ٙٔ     استغفارات األمان ٕٓٔ

 7ٕٔ    التسبٌحات العرفانٌة ٖٓٔ
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 7ٗٔ    فضل ٌوم الجمعة ٗٓٔ

 7٘ٔ    ولتصنع على عٌنً ٘ٓٔ

 7ٙٔ    واصطنعتك لنفسً ٙٓٔ

 77ٔ     وسقاهم ربهم شرابا  طهورا 7ٓٔ

 78ٔ    قال ما لً ال أرى الهدهد 8ٓٔ

 8ٓٔ    عرفات 9ٓٔ
 8ٕٔ    مناجاة لٌلة النصف من شعبان ٓٔٔ

 8ٖٔ    مناجاة ٔٔٔ

 8ٗٔ    كاشفة الحجب ٕٔٔ

  89ٔ    سندي طرٌقة وشرٌعة ٖٔٔ

   
   

   

 
 

 

 

                 


